Warszawa, 10 lutego 2016 r.

STS z Podbeskidziem Bielsko-Biała
STS - największa legalna firma bukmacherska w Polsce - nawiązał współpracę ze
Podbeskidziem Bielsko-Biała. W ramach umowy sponsorskiej STS będzie posługiwał się
tytułem „Oficjalnego bukmachera Podbeskidzia Bielsko-Biała”, a materiały promujące
firmę pojawią się podczas meczów na stadionie, na stronie internetowej oraz w mediach
społecznościowych klubu. Bukmacher będzie prowadzid także akcje skierowane do kibiców
Podbeskidzia. Porozumienie będzie obowiązywad do kooca obecnego sezonu.

STS wspiera cały polski sport. Sponsorujemy nie tylko reprezentację Polski w piłce nożnej, ale
także liczne kluby w całym kraju. Podbeskidzie znajduje się teraz w gronie pięciu drużyn z
samej Ekstraklasy, które są sponsorowane przez STS. Liczymy, że nasze wsparcie pomoże
klubowi w spokojnym utrzymaniu w lidze – powiedział Mateusz Juroszek, prezes STS

Cieszymy się, że dołączył do nas nowy partner, i że jest to duża firma ogólnopolska. Takie jest
nasze założenie, że klub musi otworzyd się na biznes na partnerów po to, żeby budżet klubu
był coraz większy – podkreśla Tomasz Mikołajko, wiceprezes Podbeskidzia - Przed sobą mamy
kilka miesięcy żeby wypracowad formułę dalszej współpracy i mam nadzieję, że w czerwcu
będziemy mogli podpisad kolejną umowę, na kolejne sezony i walczyd o coraz to wyższe cele.

Zgodnie z warunkami umowy materiały promujące STS pojawią się w czasie spotkao
Podbeskidzia na bandach reklamowych, ściankach sponsorskich, a także na stronie
internetowej i w mediach społecznościowych klubu. Bukmacher przed każdym meczem
dostanie także pulę biletów, które kibice będą mogli wygrad w licznych konkursach

organizowanych w wybranych lokalach STS, a także na profilach firmy w mediach
społecznościowych. STS przy okazji wybranych meczów we Bielsku-Białej zorganizuje również
specjalną strefę kibica wyposażoną w urządzenia zręcznościowe, w tym m.in. bramka
celnościową, piłkarzyki czy konsole do gier.

Prowadząc aktywacje sponsorskie, zawsze pamiętamy o kibicach, którzy są najważniejszą
częścią świata sportu. Nasza współpraca z klubami nie ogranicza się do ekspozycji logotypu
na materiałach reklamowych. STS jest zaangażowanym sponsorem - rozdajemy bilety na
mecze, organizujemy strefę kibica, prowadzimy konkursy dla fanów – dodaje Juroszek.
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