Warszawa, 31 października 2018 r.

Druga tura wyborów samorządowych 2018 w Gdańsku. Adamowicz
faworytem bukmacherów STS w wyścigu o fotel prezydencki
Paweł Adamowicz przez bukmacherów STS, największej firmy bukmacherskiej w Polsce,
wskazywany jest jako zdecydowany faworyt na prezydenta Gdańska w drugiej turze
wyborów samorządowych 2018 – kurs 1,02. Zdaniem analityków znacznie mniejsze szanse
na zwycięstwo ma Kacper Płażyński – kurs 8,00.
W niedzielę, 4 listopada w Gdańsku odbędzie się II tura wyborów samorządowych, a
mieszkańcy wybiorą włodarza miasta spośród dwóch kandydatów – Pawła Adamowicza
(Wszystko dla Gdańska) i Kacpra Płażyńskiego (Partia Republikańska). Analitycy STS wskazują
na zwycięstwo Adamowicza podczas drugiej tury wyborów – kurs 1,02. Jeżeli jednak ktoś
trafnie obstawi 100 zł na Płażyńskiego, to wówczas może zdobyć aż 704 zł – kurs 1,90.
Więcej informacji znajdą Państwo na www.sts.pl
***
STS jest największą legalną firmą bukmacherską w Polsce przyjmującą zakłady na wyniki wydarzeń sportowych oraz społecznopolitycznych. 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 ponad 2000 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 430. STS zatrudnia prawie 1300 osób.
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