Warszawa, 11.02.2021 r.

Kto nowym prezydentem Rzeszowa? Bukmacherzy oceniają szanse
kandydatów
Po 18 latach Rzeszów będzie miał nowego prezydenta. Na liście kandydatów do zastąpienia
Tadeusza Ferenca są Ewa Leniart, Marcin Warchoł, Konrad Fijołek i Grzegorz Braun. Eksperci
STS, największej firmy bukmacherskiej w Polsce, oceniają szanse poszczególnych polityków.
Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc ogłosił w środę rezygnacje z zajmowanego od ponad 18
lat stanowiska. Na stanowisko prezydenta miasta zaproponował wiceministra
sprawiedliwości Marcina Warchoła, z którym wystąpił na wspólnej konferencji prasowej. Lista
kandydatów do objęcie posady prezydenta stolicy Podkarpacia jest dłuższa.
Eksperci STS, największej firmy bukmacherskiej w Polsce, jako faworyta wskazują
Warchoła. Kurs na jego wygraną wynosi 1.30, co oznacza, że za każde postawione 100 złotych
można wygrać 114,40 zł (po odliczeniu 12% podatku). Na drugim miejscu znajduje się
wojewoda Ewa Leniart (kurs 4.50), a podium zamyka wiceprzewodniczący Rady Miasta
Rzeszowa Konrad Fiołek (kurs 5:00). Najmniejsze szanse bukmacherzy dają kandydatowi
Konfederacji – Grzegorzowi Braunowi (kurs 50.00).
81-letni Tadeusz Ferenc był prezydentem Rzeszowa od 2002 r. Czterokrotnie – poza elekcją w
2002 r. – wygrywał w pierwszej turze. Z wykształcenia jest ekonomistą.

***
Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Spółka
prowadzi działalność na kilkunastu rynkach europejskich, usługi są dostępne m.in. w Wielkiej Brytanii, gdzie ma
swoją licnecję. Za sprawą dynamicznego rozwoju w ciągu ostatnich lat STS zdominował sektor legalnych firm
bukmacherskich w Polsce – znacznie zwiększając udziały rynkowe, które wynoszą ok. 50%.
Firma nieprzerwanie inwestuje w rozwój nowoczesnych i innowacyjnych technologii, dzięki którym
zdystansowała krajowych konkurentów. STS udostępnia usługi online nie tylko za pośrednictwem strony
internetowej, ale również jej mobilnej wersji, jak i aplikacjom dedykowanym systemom Android i iOS. Firma cały
czas rozwija ofertę, udostępniając m.in. kolejne zakłady na żywo oraz umacniając wiodącą pozycję w dziedzinie
esportu. Bukmacher stworzył też własny system wypłat – STSpay – pozwalający na szybkie przelewy przez 7 dni
w tygodniu w godzinach 10:00 – 24:00. STS, za sprawą inwestycji kapitałowej w czeską spółkę Greep, stał się
współwłaścicielem systemu bukmacherskiego BetSys, z którego korzysta.
Za sprawą efektywnego i całodobowego systemu Customer Service, STS jest w stanie doskonale odpowiadać na
rosnące zapotrzebowania klientów. Firma oferuje ponadto możliwość oglądania transmisji wydarzeń
sportowych na żywo w internecie, za pośrednictwem STS TV. Usługa jest dostępna także użytkownikom urządzeń

mobilnych. Każdego miesiąca firma udostępnia transmisje nawet 5000 wydarzeń sportowych, w tym m.in. piłki
nożnej, tenisa, siatkówki, koszykówki oraz innych sportów.
Bukmacher aktywnie angażuje się we wspieranie polskiego sportu, będąc największym prywatnym podmiotem
na rodzimym rynku sponsoringu. Firma jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej,
sponsorem strategicznym Lecha Poznań, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok a także oficjalnym
bukmacherem Cracovii, Pogoni Szczecin, Górnika Zabrze, Zagłębia Lubin, Polskiej Ligi Siatkówki, Anwilu
Włocławek, Futsal Ekstraklasa czy innych klubów i związków sportowych. STS angażuje się także we wspieranie
esportu.
Firma powstała w 1997 roku. Spółka posiada nowoczesne punkty przyjmowania zakładów, które znajdują się w
każdym większym mieście w Polsce – łącznie na terenie kraju jest ich ponad 440. STS zatrudnia przeszło 1500
osób.
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