Warszawa, 22 czerwca 2020 r.

Wybory Prezydenckie 2020 – analitycy STS prognozują ich przebieg
Już 28 czerwca w Polsce odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Zdaniem analityków
STS największe szanse na zwycięstwo ma Andrzej Duda i każdy gracz, który postawi 100 zł na taki
wynik może wygrać 127,6 zł (kurs 1.45). Najpoważniejszym rywalem urzędującego prezydenta
będzie Rafał Trzaskowski, na którego zwycięstwie przy 100 złotowym zakładzie gracz może zarobić
220 zł (kurs 2.50).
Pozostali kandydaci zdaniem analityków mają małe szanse w wyścigu wyborczym. Stawiając 100 zł na
Władysława Kosiniak-Kamysza, gracz może liczyć na wygraną w wysokości 4400 zł (kurs 50.00).
Zawierając zakład na zwycięstwo kandydata Konfederacji, w przypadku wygranej Krzysztofa Bosaka
100 złotowy zakład da wygraną w wysokości 2640 zł (kurs 30.00). Analitycy STS podobne szanse na
prezydenturę dają Szymonowi Hołowni, którego ewentualne zwycięstwo pozowali wygrać osobom
stawiającym 100 zł na taki rezultat 2200 zł (kurs 25.00).
Warto obstawić również szanse na organizację drugiej tury wyborów prezydenckich. Zdaniem
analityków STS żaden z kandydatów nie wygra wyborów w pierwszej turze i konieczne będzie
dodatkowe głosowanie. Stawiając 100 zł na taki przebieg wyborów, gracz może wygrać 101,2 zł (kurs
1.15). Jeżeli jednak wybory rozstrzygnęłyby się w pierwszej turze, każdy gracz stawiający na taki
scenariusz wygrałby 427,68 zł (kurs 4.86)
Zarobić można przewidując frekwencję w trakcie pierwszej tury wyborów. Jeśli do urn uda się mniej
niż 55% uprawnionych do głosowania, za każde 100 zł postawione na taki rezultat gracz otrzyma
367,84 zł (kurs 4.18). Wyższa frekwencja w zakresie 58-60% będzie oznaczać wygraną w wysokości
187,44 zł (kurs 2.13). Zdaniem analityków STS najbardziej prawdopodobna jest frekwencja w zakresie
63-65%. Stawiając 100 zł na taki rezultat gracz zarobi 111,76 zł (kurs 1.27).
Bukmacherzy STS przygotowali, oprócz zakładów dot. frekwencji
zakładów na zwycięstwo poszczególnych kandydatów.

terminów wyborów, zestaw

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 wynoszą ok. 50%.
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 aplikacj om 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, ST S 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.
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.
Firma powstała w 1997 roku. Spółka posiada nowoczesne pu nkty 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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