Warszawa, 30 sierpnia 2017 r.

EuroBasket 2017 w STS TV
STS – największy bukmacher w Polsce – będzie transmitować wszystkie spotkania w
ramach EuroBasket 2017. Mecze Mistrzostw Europy w koszykówce będzie można obejrzeć
za darmo na stronie internetowej sts.pl, jej mobilnej wersji m.sts.pl oraz aplikacjach
mobilnych bukmachera, a także w wybranych punktach przyjmowania zakładów.
40. finały Mistrzostw Europy w siatkówce będą rozgrywane od 31 sierpnia do 17 września br.
Gospodarzami są: Izrael, Finlandia, Rumunia i Turcja. W zawodach udział wezmą 24 drużyny
narodowe Polscy koszykarze w grupie A zmierzą się z Finlandią, Francją, Grecją, Islandią i
Słowenią.
Usługa STS TV umożliwia użytkownikom bezpłatne oglądanie transmisji około 1 800
wydarzeń sportowych każdego miesiąca, w tym meczów hiszpańskiej LaLiga Santander,
włoskiej Serie A TIM i francuskiej Ligue 1, a także prestiżowe wyścigi Formula 1®, VELUX
EHF Ligę Mistrzów w piłce ręcznej. STS TV obejmuje streamingi z rozgrywek m.in. takich
dyscyplin jak: piłka nożna, ręczna, siatkowa, koszykowa oraz tenis, hokej i wiele innych.
Spotkania można śledzić na stronie internetowej sts.pl i aplikacji mobilnej bukmachera.
Dodatkowo STS na bieżąco wykupuje najciekawsze wydarzenia, których do tej pory nie ma w
pakiecie, w zależności od oczekiwań klientów i dostępnej oferty.
Transmisje na sts.pl są dostępne dla wszystkich zalogowanych użytkowników serwisu bez
względu czy są aktywnymi graczami. Wystarczy przeprowadzić darmową rejestrację na
stronie bukmachera. Może to zrobić każda pełnoletnia osoba. STS jest pierwszym polskim
legalnym bukmacherem, który wprowadził usługę transmisji wydarzeń sportowych na żywo.
Rozgrywki można oglądać zarówno na laptopach, tabletach i smartfonach. Wybrane
streamingi są również dostępne w stacjonarnych punktach przyjmowania zakładów STS na
terenie całej Polski.
Szczegółowy plan transmisji jest dostępny na: www.sts.pl/sts-tv
***
STS jest największą legalną firmą bukmacherską w Polsce przyjmującą zakłady na wyniki wydarzeń sportowych
oraz społeczno-politycznych. Firma powstała w 1997 roku i od tego momentu z powodzeniem działa na terenie
całego kraju. Za sprawą dynamicznego rozwoju w ciągu ostatnich lat STS zdominował rynek firm
bukmacherskich w Polsce – znacznie zwiększając udziały rynkowe, które obecnie wynoszą ok. 48%.

Bukmacher aktywnie angażuje się we wspieranie rodzimego sportu. Jest największym prywatnym podmiotem
na rynku sponsoringu w Polsce. Firma jest oficjalnym partnerem Reprezentacji Polski w piłce nożnej, a także
sponsorem głównym Jagiellonii Białystok oraz oficjalnym bukmacherem Lecha Poznań, Pogoni Szczecin,
Cracovii, Korony Kielce, Górnika Zabrze, Asseco Resovii oraz Vive Kielce, a także innych klubów i związków
sportowych. Od maja 2017 roku sponsoruje również drużynę e-sportową Izako Boars.
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
e-sportu. 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 systemu Customer Service STS jest w stanie doskonale odpowiadać na rosnące
zapotrzebowania klientów. Bukmacher jest również organizatorem cyklicznych Mistrzostw Polski w obstawianiu
na żywo, w których rywalizują najlepsi gracze z całej Polski. 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 blisko 2.000 wydarzeń
sportowych, w tym m.in. piłki nożnej, tenisa, siatkówki, koszykówki oraz innych sportów.
Obecnie nowoczesne punkty przyjmowania zakładów znajdują się w każdym większym mieście – łącznie na
terenie kraju jest ich ponad 420. STS zatrudnia prawie 1300 osób.
Więcej informacji znajdą Państwo na www.sts.pl
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