Warszawa, 20 maja 2019 r.

Czy Frankowski okiwa Karskiego?

Już po raz czwarty w historii odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Polacy
wyruszą w stronę urn już 26 maja. W tym roku Białystok i Olsztyn tworzą jeden okręg
wyborczy o numerze 3. Na kogo będą mogli głosować pełnoletni obywatele tego regionu
Polski i kto z nich ma największe szanse na fotel europosła?
Specjaliści STS jako głównego faworyta w okręgu wyborczym nr 3 typują Karola Karskiego.
Obecny europarlamentarzysta cieszy się dużym poparciem społecznym, co zdecydowanie
będzie miało wpływ na jego szanse w wyborach. Gracze, którzy postawią 100 zł na jego
zwycięstwo, w przypadku zdobycia mandatu europosła przez byłego sekretarza stanu w MSZ
otrzymają 123,20 zł (kurs 1.40).
Głównym rywalem kandydata partii rządzącej będzie legenda piłkarskiej ekstraklasy czyli
Tomasz Frankowski. Popularny „Franek - łowca bramek” po zakończeniu sportowej kariery
postanowił spróbować swoich sił w walce o fotel europosła. W przypadku zwycięstwa
kandydata Koalicji Obywatelskiej, za każde postawione 100 zł gracze otrzymają 220 zł (kurs
2.50).
Spośród 6 komitetów zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 2, specjaliści STS typują
zwycięstwo kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. W przypadku zdobycia przez nich większości
mandatów europoselskich w regionie, gracze za każde zagrane 100 zł otrzymają 96,80 zł (kurs
1.10). Jeżeli jednak większość mandatów uzyskają politycy Koalicji Obywatelskiej osoby
obstawiające taki rezultat mogą liczyć na wysoką wygraną. Za każde 100 zł postawione na
zwycięstwo polityków partii rządzącej, w przypadku jej zwycięstwa gracz otrzyma 440 zł (kurs
5.00).
***
STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Spółka 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. Za sprawą dynamicznego rozwoju w ciągu ostatnich lat
STS zdominował sektor legalnych firm bukmacherskich w Polsce – znacznie zwiększając udziały rynkowe, które obecnie
wynoszą ponad 47%.
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.
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 430. STS zatrudnia przeszło 1300 osób.
Więcej informacji znajdą Państwo na www.sts.pl
Więcej informacji udzielają:
Łukasz Borkowski
PR Manager
Tel: 519 871 423
e-mail: pr@sts.pl

