Warszawa, 7 lutego 2020 r.

Bukmacherzy STS – „Boże Ciało” bez Oscara
Analitycy STS, największej firmy bukmacherskiej w Polsce, uważają, że Oscary w tym roku
trafią do Renee Zellweger – w kategorii najlepsza aktorka – oraz Joaquin Phoenix – w
kategorii najlepszy aktor. Najlepszym filmem Akademia ogłosi 1917. Wśród nominowanych
do tegorocznych Oscarów znalazło się Boże Ciało. Jednak w opinii analityków STS polska
produkcja nie jest faworytem w swojej kategorii.
Gala rozdania Oscarów od wielu lat jest ważnym wydarzenie dla graczy STS. Notujemy coraz
większe zainteresowanie zakładami na wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturalne, polityczne
czy społeczne. Stąd stale rozbudowujemy naszą ofertę po to, żeby odpowiadać na rosnące
oczekiwania klientów – mówi Mateusz Juroszek, prezes STS.
Najlepsza aktorka
Według analityków STS największe szanse w tej kategorii ma Renee Zellweger (Judy) z
kursem 1,03. Scarlett Johansson dzięki roli w filmie Historia Małżeńska również znajduje się w
czołówce bukmacherów STS. Gracz, który postawi 100 zł na tę aktorkę, może wygrać 1 056 zł
– kurs 12,00. Spośród nominowanych najmniejsze szanse mają Saoirse Ronan (kurs 35,00) oraz
Charlize Theron (kurs 35,00) – w przypadku otrzymania statuetki przez którąś z tych aktorek –
wiązać się będzie z wygraną w wysokości 2 772 zł.
Najlepszy aktor
Bukmacherzy STS typują, że statuetka trafi do Joaquina Phoenixa za rolę w Jokerze (kurs
1,02). Adam Driver (Historia małżeńska) z kursem 10,00 według analityków STS jest drugi w
kolejności do otrzymania Oscara w tej kategorii. Każdy, kto trafnie obstawi 100 zł na jego
zwycięstwo, wygra jedynie 880 zł. Leonardo DiCaprio (Pewnego razu w Hollywood) zajmuje
trzecią lokatę – kurs 35,00. Stawkę zamykają Antonio Banderas (Ból i blask) z kursem 50,00
oraz Jonathan Pryce (Dwóch papieży) z kursem 65,00. Prawidłowe wskazanie ich jako
zwycięzców będzie oznaczać wygraną w wysokości odpowiednio – 3 960 zł oraz 5 148 zł.
Najlepszy film nieanglojęzyczny
W opinii bukmacherów STS najlepszym filmem nieanglojęzycznym zostanie ogłoszony Parasite
– kurs 1,01. Najmniejsze szanse ma zaś Boże Ciało – kurs 50,00. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się
postawić 100 zł na zwycięstwo polskiego filmu – i tak też się stanie – to zdobędzie 3 960 zł.

Najlepszy film
Według bukmacherów STS statuetka za najlepszy film trafi do 1917 – kurs 1,35. Na drugim
miejscu znajduje się Parasite – kurs 4,50, podium zamyka Pewnego razu w Hollywood – kurs
8,00.
Najlepszy reżyser
W opinii bukmacherów STS najlepszym reżyserem Amerykańska Akademia Filmowa ogłosi
Sama Mendesa (1917) – kurs 1,10.
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, Słowacji, 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 440. STS zatrudnia przeszło 1500 osób.
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