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Warszawa, dn. 6 czerwca 2014 roku

Nowa oferta transmisji wydarzeń sportowych
na www.sts.pl
Firma STS, legalny polski bukmacher, poszerza swoją ofertę transmitowanych na żywo
wydarzeń sportowych. Wynika to z podpisania nowej umowy z dostawcami sygnału w
kanałach online, w ramach których kibice mogą śledzić sport na bieżąco, legalnie i
całkowicie za darmo. Teraz aby móc oglądać m.in. Serie A, liczne mecze
reprezentacyjne, NBA czy najważniejsze turnieje z cyklu WTA lub ATP wystarczy
zalogować się na stronie www.sts.pl.
Od 6 czerwca STS ponownie wychodzi naprzeciw wszystkim kibicom sportu i otwiera
możliwość obserwowania jeszcze większej liczby najważniejszych wydarzeń sportowych na
swojej stronie internetowej. Nowa oferta obejmie zarówno sport klubowy jak i
reprezentacyjny. Do obejrzenia będą rozgrywki eliminacyjne do piłkarskich Mistrzostw
Świata i Mistrzostw Europy, eliminacje europejskich pucharów czy najważniejsze turnieje
tenisowe jak Wimbledon czy Australian Open. Poza najbardziej popularnymi sportami,
program STS obejmuje transmisje wydarzeń sportowych trudno dostępnych dla polskich
kibiców takich jak m.in. snooker czy dart.
Aktualna oferta piłkarska zawiera zarówno wybrane mecze kwalifikacyjne do Mistrzostw
Świata oraz Mistrzostw Europy, jak i międzynarodowe mecze towarzyskie i przedsezonowe
mecze sparingowe. Pasjonatów europejskich zmagań w piłce nożnej klubowej zainteresuje
fakt transmitowania spotkań kwalifikacji do Ligi Mistrzów oraz Ligi Europejskiej. W
przeszłości transmisje meczów klubów we wczesnych fazach Ligi Europy nie były
wykupywane przez stacje telewizyjne. Takie spotkania są często najważniejszymi w całym
sezonie dla klubów piłkarskich, ponieważ decydują o wejściu do piłkarskiej elity. W ofercie
znajdują się także emisje na żywo z kilkunastu lig takich jak np. Serie A czy holenderska
Eredivisie, a także transmisje z rozgrywek pucharowych w Anglii czy Francji.
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Wszyscy koncentrują swoją uwagę na transmisjach telewizyjnych. Tymczasem istnieje
również możliwość legalnego oglądania sportu na żywo online. Mecze na stronie
www.sts.pl w jakości nie ustępują sygnałowi telewizyjnemu, a oferta jest znacznie
bogatsza. Nie potrzeba inwestować w abonament lub korzystać z nielegalnego sygnału w
sieci, aby obejrzeć piłkarską reprezentację Brazylii, mecz Barcelona – Real, spotkania NBA
lub transmisje z trawiastych kortów Wimbledonu – powiedział Mateusz Juroszek, prezes
STS.
Umowa z firmą Perform, dystrybutorem praw, będzie obowiązywać do końca 2016 roku.
Jest ona uzupełnieniem aktualnie obowiązującej umowy z firmą Sportsman, w ramach
której na www.sts.pl dostępne są m.in. Primera Division, koszykarska Euroliga czy
siatkarska Liga Światowa. Oznacza to jednocześnie, że fani sportu będą mogli teraz
obejrzeć miesięcznie łącznie od 800 do 900 transmisji, a w skali całego roku blisko 10 000
wydarzeń na żywo. Dodatkowo STS będzie na bieżąco wykupywać najciekawsze mecze,
których do tej pory nie ma w pakiecie, w zależności od oczekiwań klientów i dostępnej
oferty.
Usługa jest dostępna dla wszystkich zalogowanych użytkowników serwisu www.sts.pl bez
względu czy są aktywnymi graczami. Wystarczy przeprowadzić darmową rejestrację na
stronie bukmachera. Może to zrobić każda pełnoletnia osoba. STS jest pierwszym polskim
legalnym bukmacherem, który wprowadził usługę transmisji wydarzeń sportowych na żywo
w kraju.
Informacje na temat planowanych transmisji można na bieżąco sprawdzać na stronie
www.sts.pl oraz www.facebook.com/StarTypSport.
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