Warszawa, 13 maja 2019r.

Eurowizja 2019 – Tulia bez szans na zwycięstwo w półfinale
W opinii analityków STS, największej firmy bukmacherskiej w Polsce, pierwszy półfinał
tegorocznego konkursu Eurowizji wygra Grecja – kurs 2,25. Reprezentujący Polskę zespół
Tulia w aktualnych notowaniach bukmacherów STS jest jedenastym z kolei kandydatem do
zwycięstwa.
Już we wtorek 14 maja w Tel Awiwie w Izraelu odbędzie się pierwszy półfinał Eurowizji. Wśród
artystów, którzy wystąpią tego dnia na scenie, będą reprezentantki Polski. Analitycy STS są
zdania, że żeński zespół Tulia z utworem „Fire of Love (Pali się)” ma niewielkie szanse na
wygraną w pierwszym półfinale.
Faworytem analityków STS do wygranej w pierwszym półfinale jest reprezentantka Grecji –
kurs 2,25. Oznacza to, że każde obstawione na ten kraj 100 zł – w przypadku jego zwycięstwa
– przyniesie wygraną w wysokości aż 198 zł. Jeśli jednak, ktoś zdecyduje się postawić 100 zł
na tryumf reprezentującego Polskę zespołu Tulia – i tak też się stanie – to zdobędzie aż 5 940
zł (kurs 75,00).
Podczas półfinału rywalami Polski, którzy zdaniem analityków STS mają większe szanse na
wygraną, są m.in.: Australia (kurs 4,50), Islandia i Cypr (oba państwa z kursem 6,50) czy
Portugalia (kurs 20,00).
W opinii bukmacherów STS największe szanse na wygraną w finale tegorocznego konkursu
Eurowizji ma Holandia – kurs 3,25. Jeśli jednak reprezentantkom Polski udałoby się dojść do
ścisłego finału i go zwyciężyć, to gracz, który trafnie obstawił na taki scenariusz 100 zł, może
zdobyć aż 15 840 zł (kurs 200,00).
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 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 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.
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