Warszawa, 11 lutego 2019r.

M. Ballack na konferencji inaugurującej międzynarodową ekspansję STS
Pierwsza polska firma bukmacherska działająca poza granicami kraju
STS – największy polski bukmacher – po zdominowaniu polskiego sektora zakładów
wzajemnych rozpoczął właśnie działalność na rynkach europejskich – międzynarodową
ekspansję promuje hasło „odważni wygrywają”. Gościem specjalnym konferencji
inaugurującej międzynarodową ekspansję STS był Michael Ballack – były kapitan
reprezentacji Niemiec i zawodnik Chelsea Londyn.
Na konferencji inaugurującej debiut STS na rynkach europejskich obecny był Michael Ballack
– niemiecki piłkarz grający w barwach m.in. Bayernu Monachium i Chelsea Londyn. Były
kapitan reprezentacji Niemiec – w trakcie swojego wystąpienia – wielokrotnie nawiązywał do
promującego projekt hasła „odważni wygrywają”. Inspiracją dla zagranicznej ekspansji
bukmachera jest odwaga i determinacja Polaków, którzy zdecydowali się na wyjazd poza
granice kraju.
Setki tysięcy naszych rodaków na przestrzeni ostatnich dekad zdecydowało się rozpocząć życie
poza granicami kraju. Ich odwaga została wynagrodzona, gdyż wielu z nich doskonale
odnalazło się w nowym środowisku i odniosło życiowy oraz zawodowy sukces. Dziś my ich
śladem zaczynamy swoją działalność na 11 rynkach zagranicznych. Nasze wieloletnie
doświadczenie zdobyte w kraju to unikatowy know-how, który pozwoli zdobyć szerokie grono
nowych klientów – dodaje Mateusz Juroszek.
STS w pierwszej fazie działalności zagranicznej będzie kierował swoje usługi przede wszystkim
do Polaków mieszkających poza krajem. Z badań opinii publicznej – wykonanych na zlecenie
bukmachera – wynika, że 80% dorosłych Polaków zna markę STS. Ten wskaźnik wśród polskich
obywateli, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii wynosi zaś 52%, dystansując największych
międzynarodowych operatorów gier wzajemnych. Dwumilionowa Polonia w Wielkiej Brytanii,
Niemczech, Norwegii czy Islandii może już zatem korzystać z szerokiej oferty bukmachera.
STS to niekwestionowany lider polskiego rynku bukmacherskiego. Po sukcesie firmy w kraju
nadszedł czas na rozpoczęcie działalności na terenie Europy. W pierwszym etapie naszej
obecności poza granicami RP chcemy skoncentrować się wokół Polaków, którzy znajdują się
poza krajem. Świadomość naszej marki wśród tych osób jest niezwykle wysoka, zatem naszym
celem jest wykorzystanie tej istotnej przewagi konkurencyjnej – mówi Mateusz Juroszek,
prezes STS.

Spółka po latach intensywnego rozwoju zagospodarowała blisko połowę rodzimej branży. Od
dziś oferta bukmachera dostępna jest w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Norwegii, Islandii,
Luksemburgu, Słowenii, Andorze, San Marino oraz na Gibraltarze, Malcie i Łotwie.
Jesteśmy pierwszą polską firmą bukmacherską, która działa poza granicami kraju. Na nowych
rynkach oferta STS będzie w pełni komplementarna. Poza zakładami wzajemnymi spółka
prowadzić będzie kasyno, kasyno live oraz sporty wirtualne. Silnie rozbudowane będą również
zakłady esportowe. Posiadamy ambitne plany rozwoju, docelowo chcemy stać się jednym z
kluczowych graczy na skalę światową – podsumowuje Mateusz Juroszek.
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, a także sponsorem głównym Jagiellonii Białystok oraz
oficjalnym bukmacherem Lecha Poznań, Cracovii, Pogoni Szczecin, Korony Kielce, Górnika
Zabrze, Anwilu Włocławek, Asseco Resovii oraz PGE Vive Kielce, a także Futsal Ekstraklasa czy
innych klubów i związków sportowych. STS angażuje się także we wsparcie esportu.
Więcej informacji znajdą Państwo na www.sts.pl
***
STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce przyjmującą zakłady na wyniki wydarzeń sportowych oraz społecznopolitycznych. 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 legalnych firm bukmacherskich w Polsce – znacznie
zwiększając udziały rynkowe, które obecnie wynoszą ponad 47%.
Po zdystansowaniu krajowej konkurencji kolejnym krokiem milowym spółki jest ekspansja poza granicami Polski. Od lutego
2019 roku STS prowadzi działalność na rynkach europejskich, usługi są dostępne w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Norwegii,
Islandii, Luksemburgu, Słowenii, Andorze, San Marino oraz na Gibraltarze, Malcie i Łotwie. W tych krajach STS oferuje usługi
w ramach współpracy z firmą BetConstruct.
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 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.
Obecnie nowoczesne punkty przyjmowania zakładów znajdują się w każdym większym mieście – łącznie na terenie kraju jest
ich ponad 430. STS zatrudnia przeszło 1300 osób.

Więcej informacji udzielają:
Łukasz Borkowski
PR Manager
Agnieszka Fabich
Specjalista ds. PR
e-mail: pr@sts.pl

