Warszawa, 27 września 2017 r.

Bukmacherzy STS: Nagrody Nobla trafią do Harukiego Murakamiego i
ACLU
Jakie szanse ma WOŚP?
Już w przyszłym tygodniu poznamy tegorocznych noblistów. Bukmacherzy STS –
największej firmy bukmacherskiej w Polsce – wskazują, że Haruki Murakami będzie
tegorocznym laureatem literackiej Nagrody Nobla. Za każde postawione 100 zł na
japońskiego pisarza można wygrać 242 złotych – kurs 2,75. Z kolei organizacja ACLU
(American Civil Liberties Union) jest faworytem analityków STS w wyścigu po Pokojową
Nagrodę Nobla. Każdy gracz, który tak obstawi 100 złotych, może zdobyć 308 złotych – kurs
3,50.

Pokojowa Nagroda Nobla
Analitycy STS przewidują, że Pokojowa Nagroda Nobla trafi do organizacji zajmującej się
ochroną praw obywatelskich w USA – ACLU (American Civil Liberties Union). Kolejne miejsca
zajmują Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (kurs – 4,00) oraz papież
Franciszek – kurs 5.00. Gdy ktoś zdecyduje się postawić 100 złotych na kandydaturę głowy
kościoła katolickiego, a on rzeczywiście otrzyma tegoroczną nagrodę, wówczas wygrana
wynosi 440 złotych.
Dalej w zestawieniu znajduje się kanclerz Niemiec Angela Merkel z kursem 8.00, Edward
Snowden (kurs 12,00) oraz aktorka Meryl Streep (kurs 45,00) wraz z 45. prezydentem USA
Donaldem Trumpem (kurs 45,00). Oznacza to, że przy trafnym postawieniu na obie
kandydatury 100 złotych do wygrania jest 3 564 złotych. Co ciekawe, stawkę zamykają
Władimir Putin i Kim Dzong Un z kursami 100,00. Jeżeli ktoś celnie wskaże prezydenta Rosji
lub przywódcę Korei Północnej, wygra aż 7 920 złotych.
Bukmacherzy STS ocenili również szanse Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (kurs
50,00). Każdy gracz, który trafnie postawi 100 zł na WOŚP, wygra aż 3 960 złotych.

Literacka Nagroda Nobla
Zdaniem analityków STS w tym roku literacką Nagrodę Nobla otrzyma Haruki Murakami –
kurs 2,75. Na drugim miejscu typowany jest Kenijczyk Ngugi Wa Thiongo (kurs 5,00), autor
m.in. Chmur i łez oraz Ziarna pszenicznego. W zestawieniu znaleźli się również Dan Brown
(kurs 100,00), Stephen King (kurs 150,00) oraz John Grisham (kurs 200,00). Najmniejsze
szanse ma za to J.K. Rowling (z kursem – 500.00). Oznacza to, że każdy kto trafnie postawi
100 złotych na autorkę Harry’ego Pottera może zdobyć aż 39 600 złotych.

W zestawieniu bukmacherów STS znajdują się również Polacy. Gracz, który postawi 100 zł
na Adama Zagajewskiego – w przypadku jego wygranej – otrzyma 2 772 złotych (kurs 35,00).
Jeśli jednak trafnie wskazana zostanie Olga Tokarczuk, to za każde 100 złotych wygrana
wynosi 3 960 złotych (kurs 50,00).
Polacy coraz częściej traktują zakłady bukmacherskie jako formę rozrywki. Dzięki temu
śledzenie wydarzeń sportowych oraz polityczno-społecznych staje się jeszcze bardziej
emocjonujące. Potwierdzają to zresztą nasze obserwacje, od dawna bowiem notujemy
rosnące zainteresowanie graczy specjalnymi ofertami, które udostępniamy przy okazji
wyborów, referendów, realizacji dużych projektów infrastrukturalnych czy właśnie
przyznawania Nagrody Nobla – mówi Mateusz Juroszek, prezes STS.
***
STS jest największą 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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