Warszawa, 20 lutego 2020 roku

GKS Urania Ruda Śląska ze wsparciem STS
STS, największy bukmacher w Polsce, wsparł Uranię Ruda Śląska, po tym jak klubowi
ograniczono finansowanie i groziło wycofanie drużyny seniorów z rozgrywek klasy
okręgowej. Zorganizowane przez STS wsparcie dla piłkarzy ze Śląska jest odpowiedzią na
apel władz klubu o pomoc w utrzymaniu zespołu w rozgrywkach w bieżącym sezonie.
Od wielu lat współpracujemy z klubami, kibicami oraz związkami i organizacjami z całego
kraju. Wiemy jak istotne znaczenie dla lokalnych społeczności mają inicjatywy sportowe,
dlatego włączamy się we wsparcie sportowców bez względu na barwy klubowe. Z tego
powodu prowadzimy również fundację Sport Twoją Szansą, która pomaga rozwijać pasje
sportowe zarówno na poziomie amatorskim, jak i zawodowym. Ze względu na wyjątkowo
trudną sytuację Uranii Ruda Śląska zdecydowaliśmy się wesprzeć klub, by mógł utrzymać
drużynę seniorów w rozgrywkach – mówi Mateusz Juroszek, prezes STS.
Jesteśmy niezwykle wdzięczni STS za szybką reakcję po przedstawieniu sytuacji klubu. Dzięki
otrzymanemu wsparciu będziemy w stanie kontynuować naszą działalność, a drużyna
seniorów będzie mogła dalej brać udział w rozgrywkach w bieżącym sezonie. To dla nas duży
wyraz uznania, że największy prywatny sponsor polskiego sportu, jakim jest STS, zdecydował
się pomóc nam po drastycznym ograniczeniu środków na utrzymanie klubu i jego bazy
sportowej – dodaje Bernard Wawrzynek, prezes GKS Urania Ruda Śląska.
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, Zagłębia Lubin, Polskiej Ligi Siatkówki, 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, m.in. x-kom AGO.
STS znany jest jako zaangażowany sponsor. Obecnie prowadzi pomiary głośności dopingu
kibiców we wszystkich 14 drużynach PlusLigi. Bukmacher zrealizował wiele unikatowych
projektów wraz z klubami i kibicami z całej Polski m.in. wymiana trykotów K. Hamalainena,
kolorujeMY, Koszulka na Basel czy przygotowanie specjalnej oprawy meczowej na ostatni
występ Artura Boruca w kadrze narodowej. Ponadto razem z Jagiellonią oraz wspólnie z
Pogonią Szczecin bukmacher zorganizował głosowanie na projekt graficzny nowych

autokarów dwóch klubów. STS zorganizował również szereg aktywacji dla kibiców
siatkówki, piłki ręcznej oraz koszykówki.
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 45%.
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.
Więcej informacji udzielają:
Łukasz Borkowski
PR Manager
Agnieszka Fabich
Specjalista ds. PR
Sławomir Kuliński
Specjalista ds. PR
e-mail: pr@sts.pl

