Warszawa, 1 marca 2018 r.

STS uruchomił program afiliacyjny z Income Access
STS – największy bukmacher w Polsce – uruchomił nowy, afiliacyjny program partnerski
STSpartner we współpracy z Income Access, dostawcą technologii i usług marketingowych
Paysafe. Kontrakt pozwoli STS na optymalizację współczynników konwersji przy pomocy
oprogramowania afiliacyjnego Income Access.
STS jest liderem branży, który wyznacza trendy na polskim rynku – mamy ambitny plan, by dalej
wdrażać pionierskie rozwiązania i intensywnie się rozwijać. W tym celu zdecydowaliśmy się na
współpracę z doświadczonym podmiotem – Income Access. Naszym celem jest osiągnięcie
efektu synergii z prowadzonych wspólnie kampanii internetowych. Podjęte działania przełożą
się na dotarcie do szerszego grona graczy – mówi Mateusz Juroszek, prezes STS.
Polska – z największą gospodarką w Europie Środkowo-Wschodniej i jednym z największych
wzrostów PKB ze wszystkich państw UE – szybko staje się coraz bardziej istotnym rynkiem
bukmacherskim. W związku z tym cieszymy się z możliwości współpracy z STS, największym
polskim bukmacherem, oraz liczymy, że nasza sieć afiliacyjna zapewni wsparcie i
zmaksymalizuje pozyskiwanie nowych klientów – mówi Lorenzo Pellegrino, CEO Income
Access i Digital Wallets w Paysafe.
Platforma afiliacyjna Income Access wesprze STS w zarządzaniu programami partnerskimi oraz
umożliwi jak najpełniejsze wykorzystanie ruchu online. Z kolei dla przyszłych klientów
bukmachera wdrażany system stworzy możliwość korzystania z dodatkowych, atrakcyjnych
promocji. Celem STS jest optymalizacja współczynników konwersji.
STS cały czas rozwija innowacyjne technologie – dostępne są aplikacje mobilne bukmachera
dla systemu Android oraz iOS. Spółka, dzięki umowom na prawa medialne, w STS TV
udostępnia transmisje blisko 2 tysięcy wydarzeń sportowych każdego miesiąca. Ponadto
bukmacher jako pierwszy w Polsce wprowadził ofertę na rozgrywki e-sportowe. Od marca
2017 roku działa również szybki system wypłat STSpay, współpracujący z sześcioma
największymi bankami w kraju – PKO BP, mBank, ING, BZ WBK, Alior oraz Millennium. W
zeszłym roku STS dokonał inwestycji kapitałowej w czeską spółkę Greep, stając się tym samym
współwłaścicielem systemu bukmacherskiego Betsys, z którego korzysta.
***

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.
STS aktywnie angażuje się we wspieranie rodzimego sportu. Jest największym prywatnym podmiotem na rynku
sponsoringu w Polsce. Firma jest oficjalnym partnerem reprezentacji Polski w piłce nożnej, a także sponsorem
głównym Jagiellonii Białystok oraz oficjalnym bukmacherem Lecha Poznań, Cracovii, Pogoni Szczecin, Górnika
Zabrze, Asseco Resovii oraz Vive Kielce, a także innych klubów i związków sportowych. STS angażuje się także we
wsparcie e-sportu – jest oficjalnym bukmacherem Polskie Ligi Esportowej, drużyny Izako Boars i sponsorem Pawła
‘innocenta’ Mocka – jednego z najlepszych polskich esportowców. Z inicjatywy STS powstała również fundacja
Sport Twoją Szansą, która pomaga utalentowanym sportowcom z całego kraju.
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 blisko 2.000 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 420. STS zatrudnia prawie 1300 osób.
Więcej informacji znajdą Państwo na www.sts.pl

***
Założona w 2002 roku, Income Access jest firmą technologiczną, siecią afiliacyjną i agencją marketingu cyfrowego
obsługującą globalny rynek gier, w tym iGaming, gry społecznościowe, kasyna stacjonarne i internetowy handel
finansowy (forex, opcje binarne). Dzięki wielokrotnie nagradzanemu oprogramowaniu marketingowemu i
podejściu zorientowanemu na partnerstwo, Income Access zapewnia kompleksowe dane i strategiczny wgląd w
kampanie marketingowe we wszystkich kanałach cyfrowych i offline.
We wrześniu 2016 r. Income Access została przejęta przez Paysafe Group, firmę odpowiedzialną za portfel marek
cyfrowych NETELLER i Skrill. Income Access współpracuje z ponad 300 markami gier na całym świecie.
Więcej informacji znajdą Państwo na Twitter/ LinkedIn/ Facebook / Press Room / Content Hub

Paysafe jest wiodącym światowym dostawcą kompleksowych rozwiązań płatniczych. Naszym głównym celem jest
umożliwienie firmom i konsumentom płynnego łączenia i dokonywania transakcji dzięki naszym możliwościom w
zakresie przetwarzania płatności, portfeli cyfrowych i rozwiązań kasowych online. Dostarczane przez
zintegrowaną platformę, nasze rozwiązania są ukierunkowane na transakcje inicjowane przez telefony
komórkowe, analitykę w czasie rzeczywistym i konwergencję między płatnościami cegiełkowymi a płatnościami
online. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w zakresie płatności internetowych, łącznemu obrotowi w
wysokości 48 miliardów USD w 2016 roku i ponad 2600 pracownikom zlokalizowanym w 12 lokalizacjach na całym
świecie, Paysafe łączy firmy i konsumentów z 200 typami płatności w ponad 40 walutach na całym świecie. Więcej
informacji na stronie: www.paysafe.com
Więcej informacji znajdą Państwo na Twitter / LinkedIn / Google + / stories.paysafe.com
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