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„Jesteś gotowy. Wygraj Euro” – STS ruszył z kampanią na EURO 2020
STS – największa firma bukmacherska w Polsce – ruszył z kampanią reklamową „Jesteś
gotowy. Wygraj Euro” z okazji zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Nagroda
w głównej akcji promocyjnej objętej kampanią wyniesie 1 500 000 złotych. Ambasadorami
akcji są Peter Schmeichel, Cezary Pazura oraz Piotr „Izak” Skowyrski.
Schmeichel występuje w kampanii STS w roli dowódcy „misji Wygraj Euro”. Towarzyszą mu
dwaj „agenci specjalni”: Cezary Pazura oraz Piotr „Izak” Skowyrski, reprezentujący kibiców.
Ich rola to podkreślanie, że każdy sympatyk sportu ma wystarczające kompetencje, aby zacząć
obstawiać i wygrywać.
-

Kampania STS na Euro jest rozszerzeniem działań komunikacyjnych realizowanych pod
hasłem „Jesteś gotowy. Możesz wygrywać”. Wierzymy, że czas przeznaczony na
oglądanie sportu przekłada się na kapitał wiedzy i doświadczenia. STS daje możliwość
bezpośredniego ich przekształcenia w rzeczywisty zysk. EURO jest okresem, kiedy
okazji do tego jest naprawdę dużo – mówi Paweł Rabantek, chief marketing officer
Grupy STS.

Głównym elementem kampanii jest najbardziej rozbudowana akcja promocyjna w branży
bukmacherskiej w Polsce. Dzięki niej kibice mogą wziąć udział w wyzwaniu polegającym na
wykonywaniu zadań. Każdy z graczy otrzymuje dostęp do dedykowanego landing page’a,
będącego jego spersonalizowanym „centrum dowodzenia”. Dzięki temu użytkownik na
bieżąco widzi, które zadania są zaliczone, a które nie i ilu mu jeszcze brakuje, aby wziąć udział
w podziale pieniędzy. Każdy dzień to nowe wyzwanie, a ukończenie „misji Wygraj Euro” to
gwarancja udziału w podziale 1 500 000 złotych. Wystarczy wykonać 17 z 25 zadań. Akcja
wystartowała 31 maja. Dołączyć można przez cały czas jej trwania.
–

Na Euro przygotowaliśmy angażującą promocję, w której każdy kibic ma szanse na
zwycięstwo. Zasady są proste. Sympatycy sportu dysponują odpowiednimi
umiejętnościami, żeby poradzić sobie z zadaniami i wygrać. Także na wybrane mecze
turnieju przygotowane są dedykowane akcje promocyjne obejmujące m.in. zakłady bez
ryzyka, bonusy od depozytu, pule dla nowych i obecnych klientów – dodaje Paweł
Rabantek.

Kampania wykorzystuje formaty display oraz 15-sekundowy spot wideo, w którym główną
rolę odgrywa Peter Schmeichel. Lektorem został Cezary Pazura. Komunikacja obejmuje

działania w digitalu, mediach społecznościowych oraz na największych portalach. Działania
rozpoczęły się 31 maja i potrwają do końca Euro.

***
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 licencję. 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 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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