Warszawa, 14 sierpnia 2018r.

STS podpisał umowę z IMG na 20 000 transmisji wydarzeń sportowych
STS – największy bukmacher w Polsce – podpisał kolejną umowę z IMG, światowym
liderem branży rozrywkowej. Kontrakt pozwoli STS na znaczne rozszerzenie oferty
transmisji wydarzeń sportowych za pośrednictwem swojej strony internetowej i aplikacji
mobilnej. Umowa będzie obowiązywać do końca 2020 roku. Obejmuje ona streamingi
meczów piłki nożnej, ręcznej, siatkowej, koszykowej, tenisa, hokeja i wielu innych. STS – na
podstawie kontraktu – udostępni łącznie ok. 20 tys. wydarzeń sportowych. Usługa jest
dostępna dla wszystkich pełnoletnich internautów za darmo.
Obecnie STS umożliwia swoim użytkownikom bezpłatne oglądanie transmisji ponad 2 000
wydarzeń sportowych każdego miesiąca. Wszystkie rozgrywki można śledzić na stronie
internetowej sts.pl i aplikacji mobilnej bukmachera. Wybrane streamingi są również
dostępne w stacjonarnych punktach przyjmowania zakładów STS na terenie całej Polski.
Nieustannie stawiamy na rozwój nowoczesnych technologii, które sprawiają, że usługi STS są
coraz bardziej atrakcyjne dla klientów. STS TV jest jedną z naszych najpopularniejszych
funkcjonalności w każdym z kanałów online. Wśród graczy obserwujemy rosnące
zainteresowanie zakładami na żywo, stąd inwestujemy w jak najszerszą ofertę transmisji
wydarzeń sportowych z różnych dyscyplin z całego świata – mówi Mateusz Juroszek, prezes
STS.
Transmisje na sts.pl są dostępne dla wszystkich zalogowanych użytkowników serwisu 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.
Rozgrywki można oglądać zarówno na laptopach, tabletach i smartfonach.
STS posiada również umowę z Grupą ELEVEN SPORTS NETWORK, która zapewnia kanałom
Eleven, Eleven Sports oraz Eleven Extra dystrybucję we wszystkich lokalach należących do
STS. Klienci punktów przyjmowania zakładów STS mogą oglądać na żywo, na pełnych
ekranach, m.in. mecze największych lig piłkarskich na świecie, w tym hiszpańskiej LaLiga
Santander, włoskiej Serie A TIM i francuskiej Ligue 1, a także prestiżowe wyścigi Formula
1®, VELUX EHF Ligę Mistrzów w piłce ręcznej oraz pasjonujące wydarzenia w innych
dyscyplinach sportu.

Wykaz transmitowanych wydarzeń sportowych na podstawie umowy z IMG:
PIŁKA NOŻNA:

Anglia: Puchar Anglii

Włochy: Serie A

Holandia: Eredivisie, Eerste Divisie

Belgia: Jupiler Pro League, Puchar Belgii
i Superpuchar

Czechy: ePojisteni.cz liga, Puchar Czech

Dania: Superligaen, Puchar Danii,
1.Division

Szwecja: Allsvenskan

Szkocja: Premiership, Puchar Szkocji,
Scottish First Division

USA: MLS

Chiny: Super League

Australia: A-League

Towarzyskie klubowe

Towarzyskie międzynarodowe
HOKEJ:

USA: NHL
PIŁKA RĘCZNA:

EHF Liga Mistrzów

Niemcy: DKB

Dania: DHF

KOSZYKÓWKA:

Euroliga

Eurocup

Hiszpania: Liga ACB

Włochy: Lega Basket A

Francja: LNB Pro A

Japonia: JBL

Tajlandia: TBL
SNOOKER:

World Snooker
BADMINTON:

Badminton World Federation Calendar
TENIS:

US Open

Roland Garros

ATP 1000’s

ATP 500’s

ATP250’s / WTA Internationals

ATP Challenger Tour
PIŁKA SIATKOWA:

Włochy: SuperLega

Wykaz transmitowanych wydarzeń sportowych na podstawie umów z Perform i Betradar:
PIŁKA NOŻNA:

Hiszpania: LaLiga, Segunda Division

Niemcy: Bundesliga 1, Bundesliga 2

Francja: Ligue 1

Portugalia: Liga Sarges

Chiny: Super League (CSL)

Japonia: J League

Austria: Bundesliga, Erste Liga

Szwajcaria: Super League

Anglia: Puchary, Championship, League
One, League Two

Włochy: Serie B

Towarzyskie klubowe

Towarzyskie międzynarodowe

Liga Mistrzów - kwalifikacje

Liga Europejska - kwalifikacje

Liga Mistrzów kobiet
HOKEJ:

Rosja: KHL, VHL

Szwecja: SHL

Hokejowa Liga Mistrzów

SIATKÓWKA:

Liga Światowa

Grand Prix

Klubowe Mistrzostwa Świata (Kobiet i
Mężczyzn)

Kwalifikacje Olimpijskie (Kobiet i
Mężczyzn)

Liga Mistrzów (Kobiet i Mężczyzn)
SIATKÓWKA PLAŻOWA:

FIBA World Tour
TENIS STOŁOWY:

ITTF World Tour

Challenger Series
TENIS:

ATP 1000

Australian Open

Wimbledon

WTA Premier

WTA 250

Davis Cup

Federation Cup

Hopman Cup

Dodatkowo STS na bieżąco wykupuje najciekawsze rozgrywki, których do tej pory nie ma w
pakiecie, w zależności od oczekiwań klientów i dostępnej oferty. Za sprawą umów ze
Betradar, Perform i IMG ponad 2 000 transmisji miesięczne będzie dostępnych na stronach
STS.
Więcej informacji znajdą Państwo na www.sts.pl
***
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 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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