Warszawa, 8 października 2019 r.

Nagrody Nobla: Greta Thunberg oraz Anne Carson i Maryse Conde wśród
faworytów bukmacherów STS
Jakie szanse ma Olga Tokarczuk i Jerzy Owsiak?
Trwa tydzień noblowski. Bukmacherzy STS – największej firmy bukmacherskiej w Polsce –
wskazują, że laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla zostanie Greta Thunberg.
Największe szanse na zwycięstwo w literackiej kategorii dają na równi Anne Carson i Maryse
Conde. Nieco mniej prawdopodobne jest, że nagroda Nobla trafi w ręce Olgi Tokarczuk.
Polacy coraz częściej postrzegają zakłady bukmacherskie jako formę rozrywki i możliwość
sprawdzenia swojej wiedzy. Potwierdzają to nasze obserwacje, od dawna bowiem notujemy
rosnące zainteresowanie graczy specjalnymi ofertami, udostępniamy przy okazji wyborów,
referendów, realizacji dużych projektów infrastrukturalnych czy właśnie przyznawania
Nagrody Nobla – mówi Mateusz Juroszek, prezes STS.
Pokojowa nagroda Nobla
Analitycy STS przewidują, że Pokojowa Nagroda Nobla trafi do Grety Thunberg. Za każde
postawione 100 zł na szwedzką aktywistkę klimatyczną można wygrać zaledwie 140,80 zł –
kurs 1.60. Kolejne miejsce zajmują Abiy Ahmed i Raoni Metuktire przy kursie odpowiednio
3.25 i 7.50. Papież Franciszek znajduje się na szóstym miejscu – kurs 18.00. Gdy ktoś postawi
100 zł na papieża, a on otrzyma tegoroczną nagrodę, to wówczas wygrana wynosi 1 584 zł.
Dalej w zestawieniu znajduje się m.in. Unia Europejska z kursem 20.00, Rada Arktyczna (kurs
20.00), prezydenta USA Donald Trump oraz prezydent Francji Emmanuel Macron (obaj z
kursem 30.00). Analitycy STS ocenili także szanse Jerzego Owsiaka – kurs 250.00. Oznacza to,
że jeśli jakiś gracz wskaże go na tegorocznego laureata, stawiając 100 zł, a Komitet Noblowski
przyzna nagrodę założycielowi i prezesowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to wygrana
wyniesie aż 19 800 złotych.
Literacka nagroda Nobla
Zdaniem analityków STS największe szanse na Literacką Nagrodę Nobla mają ex aequo Anne
Carson oraz Maryse Conde – obie z kursem 5.00. Bukmacherzy wysoko oceniają szansę Olgi
Tokarczuk, która zajmuje trzecie miejsce z kursem 7.50. Gracz, który postawi 100 zł na polską
pisarkę – to w przypadku jej wygranej – otrzyma 660 zł.

Na kolejnych miejscach w zestawieniu bukmacherów STS znajdują się Can Xue, Haruki
Murakami i Ludmiła Ulicka. Ich kursy to odpowiednio 9.00, 9.00 i 10.00. Analitycy ocenili
również szansę George’a R. R. Martina na otrzymanie tegorocznej nagrody. Twórca popularnej
sagi fantasy Pieśń lodu i ognia, na której oparto serial wyprodukowany przez HBO, ma jednak
niewielkie szanse na zdobycie literackiego Nobla – kurs 101.00. Jeśli ktoś trafnie postawi 100
zł na tego pisarza, to może zdobyć aż 7 999,20 zł.
Więcej informacji znajdą Państwo na www.sts.pl
***
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, 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%.
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, KSW, a także Futsal Ekstraklasa czy innych klubów i związków
sportowych. STS angażuje się także we wsparcie esportu.
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 ok. 1500 osób.
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