Warszawa, 28 stycznia 2019r.

STS i Paweł ‘innocent’ Mocek przedłużają współpracę
Bukmacher umacnia pozycję w esporcie
STS, największy bukmacher w Polsce, pozostanie na dłużej z Pawłem ‘innocentem’ Mockiem
– jednym z najlepszych polskich zawodników CS:GO. Umowa sponsorska obowiązuje do
końca bieżącego roku. Jest ona elementem strategii STS, zakładającej wzmocnienie
obecności w segmencie esportu. Innocent i bukmacher współpracę rozpoczęli w styczniu
2018 roku.
STS wspiera cały polski sport, a branża esportowa jest jego istotną częścią. Kontynuacja
współpracy z ‘innocentem’ – jednym z najbardziej utalentowanych zawodników CS:GO w Polsce
– to dowód na to, że naszym celem jest wsparcie rodzimego esportu w jego dalszym rozwoju i
profesjonalizacji – mówi Mateusz Juroszek, prezes STS.
Podpisany w styczniu 2018 r. kontrakt pomiędzy STS a Pawłem ‘innocentem’ Mockiem był
pierwszym w Europie przypadkiem, gdy bukmacher zdecydował się na wsparcie
indywidualnego zawodnika esportowego, grającego w Counter-Strike’a. W grudniu 2018 r.
bukmacher zorganizował – wraz z ‘innocentem’ i ‘Nervarienem’ – plebiscyt na esportową
inicjatywę. Głosami kibiców wygrał kobiecy turniej CS:GO.
‘Innocent’ ma na swoim koncie sukcesy w dyscyplinie CS:GO w międzynarodowej drużynie –
awansował w 2018 roku na Boston Major, po przejściu wszystkich etapów kwalifikacji. Poza
członkami zespołu Virtus.pro, jest jedynym Polakiem, który zagrał w turnieju ELEAGUE.
STS jest niekwestionowanym liderem rynku bukmacherskiego w Polsce. Wyznaczamy trendy,
którymi podążają pozostałe firmy z branży. Esport jest dla nas perspektywicznym segmentem
– dlatego w STS już od czterech lat rozwijamy dedykowaną platformę, ofertę oraz
funkcjonalności dla naszych użytkowników. Przedłużenie współpracy z kluczowym
zawodnikiem CS:GO to kontynuacja działań, których celem jest status preferowanego
bukmachera wśród kibiców esportu w Polsce – dodaje Mateusz Juroszek.
W 2014 roku STS był pierwszym bukmacherem w Polsce, który wprowadził do oferty zakłady
esportowe na dedykowanej stronie internetowej, a następnie zaczął udostępniać streamy
wybranych rozgrywek. Bukmacher prowadzi również oddzielne kanały w mediach
społecznościowych, poświęcone esportowi – Facebsook i Twitter.
Celem bukmachera jest wsparcie dalszego rozwoju i profesjonalizacji rodzimego esportu.
Dlatego STS został oficjalnym bukmacherem Polskiej Ligi Esportowej, topowych rozgrywek

CS:GO w kraju. Wspiera także Damiana „Nervariena” Ziaji, jednego z najpopularniejszych
influencerów polskiej sceny League of Legends. Podpisana z nim umowa to pierwszy w Polsce
przypadek zaangażowania bukmachera w działania promocyjne skierowane do społeczności
League of Legends. W minionych sezonach firma wspierała także drużyną esportową Izako
Boars. STS włączył się również w inicjatywę dobroczynnego meczu rozegranego pomiędzy
czołowymi polskim drużynami CS:GO oraz zorganizował plebiscyt, w którym kibice wybrali
projekt esportowy nagrodzony wsparciem od bukmachera.
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%.
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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