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EURO 2020: Jak spiszą się Polacy? Bukmacherzy zdradzają, jak typują kibice
Pierwszy gwizdek na mistrzostwach Europy w piłce nożnej zabrzmi już w najbliższy piątek. STS,
największa firma bukmacherska w Polsce, zdradza, jak przed rozpoczęciem turnieju kibice typują
szanse Polaków, kogo widzą w roli faworyta do zwycięstwa w całym turnieju czy do zdobycia tytułu
króla strzelców.
Szanse Polaków wg kibiców
Według danych STS, kibice są podzieleni jeśli chodzi o szanse polskiej reprezentacji na Euro 2020.
Przeważają jednak nastroje pesymistyczne. Ponad połowa graczy (52%) uważa, że Polacy zakończą
swój udział w turnieju na fazie grupowej, 21% stawia natomiast na awans do fazy pucharowej
i odpadnięcie w 1/8 finału. Na najbardziej optymistyczny scenariusz, czyli zwycięstwo białoczerwonych w mistrzostwach Europy, liczy zaś 15% klientów STS.
Szanse Polaków wg analityków
Z kolei analitycy STS za najbardziej prawdopodobny scenariusz uznają dotarcie Polaków do 1/8 finału.
Kurs na takie wydarzenie wynosi 2.25, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można wygrać 198
zł (po odjęciu 12% podatku od gier). Pesymiści, zakładający, że polska drużyna nie przebrnie przez fazę
grupową, mogą liczyć na 242 zł (kurs 2.75), natomiast entuzjaści, wierzący w sukces w finale - aż na
6600 zł (kurs 75.00).
Mistrz Europy 2020
Typy kibiców odnośnie do triumfatora całego Euro pokrywają się z przewidywaniami większości
ekspertów. Aż 52,5% klientów STS wskazuje na zwycięstwo Francji. Drugie w kolejce są Włochy (18%),
a trzecia Polska, na którą stawia 10,5% graczy. Typujący wśród pretendentów do triumfu wskazują
także Belgię (9,5%), Anglię (7%), Niemcy (3,5%), Hiszpanię (3%), Portugalię (2,5%) i Holandię (2%).
Król strzelców - szanse Roberta Lewandowskiego
Faworytem do zdobycia korony króla strzelców jest Romelu Lukaku, napastnik reprezentacji Belgii.
Stawia na niego 31% graczy STS. Wyrównane szanse mają Kylian Mbappé i Robert Lewandowski,
których do zwycięstwa typuje po 20% klientów firmy. Jednocześnie aż 55% grających wierzy, że
kapitan reprezentacji Polski strzeli przynajmniej 5 goli.
Pierwszy występ Polaków
W przypadku pierwszego meczu Polaków w turnieju ze Słowacją wśród graczy panują bardzo
optymistyczne nastroje. Aż 95% z nich stawia na zwycięstwo Polski. Na remis - 3%, a na zwycięstwo
rywali - 2%.
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***
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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