Warszawa, 24 stycznia 2019r.

Oscary 2019 – bukmacherzy STS ocenili szansę Zimnej Wojny na
statuetkę
Wśród nominowanych do tegorocznych Oscarów znalazła się Zimna Wojna. Film Pawła
Pawlikowskiego powalczy o statuetkę w trzech kategoriach. Zdaniem analityków STS,
największej firmy bukmacherskiej w kraju, najbardziej prawdopodobne jest, że polska
produkcja otrzyma nagrodę w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny – kurs 8,50. Mniejsze
szanse na Oscara bukmacherzy upatrują w kategorii najlepsze zdjęcia – kurs 17,00.
Nominację w kategorii najlepszy reżyser otrzymał Paweł Pawlikowski, jednak w opinii
analityków STS ta nagroda jest najmniej prawdopodobna – kurs 25,00.
Coraz częściej typowanie wyników wydarzeń – nie tylko sportowych, ale także politycznospołecznych i kulturalnych – w zakładach bukmacherskich Polacy traktują jako formę rozrywki
lub próbę wycenienia swojej wiedzy. Sprawia to, że wydarzenia te stają się jeszcze bardziej
emocjonujące. Dlatego kolejny rok z rzędu przygotowaliśmy specjalną ofertę na rozdanie
Oscarów – mówi Mateusz Juroszek, prezes STS.
Najlepszy film nieanglojęzyczny
Analitycy STS są prawie pewni, że w tej kategorii Oscara dostanie meksykańska produkcja
Roma – kurs to tylko 1,05. Jeśli jednak, ktoś zdecyduje się postawić 100 zł na zwycięstwo
Zimnej Wojny – i tak też się stanie – to zdobędzie 748 zł (kurs 8,50). Polski film rywalizował
będzie także z japońską produkcją Złodziejaszki (kurs 15,00), libańskim Kafarnaum (kurs –
20,00) i niemieckim Werk ohne Autor (Never Look Away) – kurs 35,00.
Najlepsze zdjęcia
Również w tej kategorii zdecydowanym pretendentem jest Roma – kurs 1,05. Wykonane przez
Łukasza Żala zdjęcia do Zimnej wojny zdaniem analityków STS mają zdecydowanie mniejsze
szanse – kurs 17,00. Oznacza to, że każde obstawione na ten filmy 100 zł – w przypadku
otrzymania nagrody – przyniesie wygraną w wysokości aż 1 496 zł.
Najlepszy reżyser
W opinii bukmacherów STS najlepszym reżyserem Amerykańska Akademia Filmowa ogłosi
Alfonso Cuaron’a (Roma) – kurs 1,10. Jeśli jednak statuetka trafi do Pawła Pawlikowskiego, to
gracz, który trafnie obstawił 100 zł, może zdobyć aż 2 200 zł (kurs 25,00).
Więcej informacji znajdą Państwo na www.sts.pl

***
STS jest największą 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 ponad 47%.
Po zdystansowaniu krajowej konkurencji kolejnym krokiem milowym spółki jest ekspansja poza granicami Polski. Od lutego
2019 roku STS prowadzi działalność na rynkach europejskich, usługi są dostępne w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Norwegii,
Islandii, Luksemburgu, Słowenii, Andorze, San Marino oraz na Gibraltarze, Malcie i Łotwie. W tych krajach STS oferuje usługi
w ramach współpracy z firmą BetConstruct.
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 nawet 5000 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 przeszło 1300 osób.
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