Warszawa, 28 lutego 2018 r.

Charytatywny mecz Kinguin i AGO – STS przekaże darowiznę na szczytny
cel
Team Kinguin i AGO Esports – czołowe polskie drużyny esportowe zmierzą się podczas
dobroczynnego meczu. Do charytatywnej akcji dołączył się STS, największy bukmacher w
Polsce. Firma zasili konto Fundacji Sport Twoją Szansą kwotą równą liczbie widzów spotkania
w szczytowym momencie oglądalności transmisji. Charytatywny mecz zostanie rozegrany w
katowickim Spodku na scenie głównej przed sobotnimi rozgrywkami IEM o godz. 11:00.
Transmisja na żywo będzie dostępna na kanale: ESL.TV Polska
STS przekaże jedną złotówkę na konto fundacji Sport Twoją Szansą za każdą osobę, która
wyświetlać będzie transmisję z meczu w momencie największej oglądalności. Oznacza to, że
każdy kibic esportu może włączyć się w charytatywną akcję i wraz z bukmacherem pomóc w
zebraniu jak największej kwoty.
STS jest zaangażowany we wspieranie polskiego esportu i znany z akcji angażujących kibiców
– dlatego z przyjemnością włączamy się w charytatywny mecz. Postanowiliśmy przekazać
darowiznę na szczytny cel i jednocześnie zachęcić fanów do działania i pomocy. Liczymy, że
wielu z nich zdecyduje się włączyć stream i wspólnie zbierzemy jak największą kwotę – mówi
Mateusz Juroszek, prezes STS.
Podczas meczu rozgrywanego w szczytnym celu w barwach Kinguin wystąpi m.in. Paweł
“innocent” Mocek – jeden z najbardziej utalentowanych zawodników CS:GO w Polsce, którego
od stycznia br. wspiera STS. Bukmacher przygotował także specjalną ofertę zakładów na to
wydarzenie. Ze względu na eksperymentalny skład Team Kinguin (kurs 3,20) faworytem
analityków STS jest AGO Esports (kurs 1,25).
W 2014 roku STS jako pierwszy bukmacher w Polsce wprowadził do oferty zakłady esportowe,
a następnie zaczął udostępniać streamy z wybranych rozgrywek. Od maja 2017 roku STS –
również jako pierwszy bukmacher w Polsce – wspiera team esportowy Izako Boars. W styczniu
br. bukmacher podpisał umowę sponsorską z Pawłem ‘innocentem’ Mockiem – obecnie
jednym z najlepszych polskich esportowców. Kontrakt ten był pierwszym w Europie
przypadkiem, gdy bukmacher zaangażował się we wsparcie indywidualnego zawodnika
esportowego, grającego w dyscyplinę drużynową. STS jest także oficjalnym bukmacherem
Polskiej Ligi Esportowej.

STS aktywnie angażuje się we wspieranie rodzimego sportu. Jest największym prywatnym
podmiotem na rynku sponsoringu w Polsce. Firma jest oficjalnym partnerem reprezentacji
Polski w piłce nożnej, a także sponsorem głównym Jagiellonii Białystok oraz oficjalnym
bukmacherem Lecha Poznań, Cracovii, Pogoni Szczecin, Górnika Zabrze, Asseco Resovii oraz
Vive Kielce, a także Futsal Ekstraklasa oraz innych klubów i związków sportowych.
***
STS jest największą legalną firmą bukmacherską w Polsce przyjmującą zakłady na wyniki wydarzeń sportowych
oraz społeczno-politycznych. Firma powstała w 1997 roku i od tego momentu z powodzeniem działa na terenie
całego kraju. Za sprawą dynamicznego rozwoju w ciągu ostatnich lat STS zdominował rynek legalnych firm
bukmacherskich w Polsce – znacznie zwiększając udziały rynkowe, które obecnie wynoszą ok. 48%.
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 e-sportu. 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 systemu Customer Service STS jest w stanie doskonale odpowiadać na rosnące
zapotrzebowania klientów. Bukmacher jest również organizatorem cyklicznych Mistrzostw Polski w obstawianiu
na żywo, w których rywalizują najlepsi gracze z całej Polski. 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 blisko 2.000 wydarzeń sportowych, w tym
m.in. piłki nożnej, tenisa, siatkówki, koszykówki oraz innych sportów.
Obecnie nowoczesne punkty przyjmowania zakładów znajdują się w każdym większym mieście – łącznie na
terenie kraju jest ich ponad 420. STS zatrudnia prawie 1300 osób.
Więcej informacji znajdą Państwo na www.sts.pl
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