Warszawa, 27 września 2018 r.

STS rozpoczyna współpracę z Klubem Koszykówki Włocławek S.A.
STS po raz pierwszy został sponsorem drużyny koszykarskiej
STS – największy bukmacher w Polsce – nawiązał współpracę z Klubem Koszykówki
Włocławek, znanym kibicom jako Anwil Włocławek. Logo bukmachera pojawi się na
strojach klubowych zawodników. Informacje o sponsorowaniu znajdą się również podczas
meczów na hali sportowej, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
Bukmacher będzie prowadzić też akcje skierowane do kibiców klubu. Porozumienie będzie
obowiązywać do końca sezonu 2019/2020.
STS wspiera polski sport. Od lat angażujemy się nie tylko w piłkę nożną, ale także inne
dyscypliny. Współpraca z solidnymi i uznanymi klubami pozwala na dotarcie do coraz
szerszego grona kibiców. STS to niekwestionowany lider rodzimego rynku bukmacherskiego,
który z roku na rok umacnia swoją pozycję. Liczymy, że dzięki naszej współpracy z Mistrzem
Polski, zyska cała polska koszykówka. Wybór Klubu Koszykówki Włocławek, czyli de facto
drużyny Anwilu, był oczywisty. Włocławskie Rottweilery to nie tylko aktualny czempion, ale
przede wszystkim uznana marka z historią pełną sukcesów – mówi Mateusz Juroszek, prezes
STS.
Bardzo się cieszę, że Mistrz Polski koszykarzy i lider rynku bukmacherów tworzyć będą
tandem. Reklamy STS pojawiły się w naszej hali już w poprzednim sezonie, lecz od dziś
rozpoczynamy zupełnie nowy, znacznie szerszy, rodzaj współpracy. Zawartą umowę odbieram
jako dowód na to, że opłaca się promować poprzez włocławską koszykówkę – mówi
Arkadiusz Lewandowski, prezes KK Włocławek S.A.
Zgodnie z warunkami umowy materiały informujące o sponsorowaniu przez STS pojawią się
w czasie domowych spotkań Anwilu Włocławek na bandach LED oraz w formie naklejek na
parkiecie boiska, a logotyp STS znajdzie się na strojach klubowych. Współpraca obejmie także
dedykowane treści na stronie internetowej i w mediach społecznościowych klubu.
Aktywność sponsorska STS skierowana jest przede wszystkim do kibiców. W związku z tym STS
regularnie działa na rzecz fanów sportu, bez względu na barwy klubowe. Wierzymy, że
wspólnie z kibicami z Włocławka również zrealizujemy działania wspierające Rottweilery –
dodaje Mateusz Juroszek.
STS znany jest jako zaangażowany sponsor. Bukmacher zrealizował wiele unikatowych
projektów wraz z klubami i kibicami z całej Polski m.in. wymiana trykotów K. Hamalainena,
kolorujeMY, Koszulka na Basel czy przygotowanie specjalnej oprawy meczowej na ostatni

występ Artura Boruca w kadrze narodowej. Akcje #ZakładSTS znane są już w wielu częściach
Polski – STS wsparł m.in. kibiców Górnika Zabrze w przygotowaniu sektorówki w kształcie
koszulki Trójkolorowych. W lutym 2018 roku razem z Jagiellonią Białystok zorganizował
głosowanie na projekt graficzny nowego autokaru klubu.
Bukmacher aktywnie angażuje się we wspieranie rodzimego sportu. Jest największym
prywatnym podmiotem na rynku sponsoringu w Polsce. Firma – poza zaangażowaniem w
Anwil Włocławek – jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej, a także
sponsorem głównym Jagiellonii Białystok oraz oficjalnym bukmacherem Lecha Poznań,
Cracovii, Pogoni Szczecin, Górnika Zabrze, Asseco Resovii oraz PGE Vive Kielce, a także
Futsal Ekstraklasa czy KSW oraz innych klubów i związków sportowych. STS angażuje się
także we wsparcie esportu – jest oficjalnym bukmacherem Polskiej Ligi Esportowej i
sponsorem Pawła ‘innocenta’ Mocka oraz Damiana „Nervariena” Ziaji. Z inicjatywy STS
powstała również fundacja Sport Twoją Szansą, która pomaga utalentowanym sportowcom z
całego kraju.
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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