TISKOVÁ ZPRÁVA
Loterie Korunka v roce 2014 vyrostla o 10 %
Druhá největší číselná loterie na trhu v loňském roce opět posílila. Zvýšila svůj
obrat na 350 milionů korun, což představuje 10% nárůst oproti roku 2013.
Rok 2014 byl pro loterii Korunka úspěšný. Počet pravidelných sázejících se zvýšil, a
to mimo jiné i díky věrnostnímu programu, který jako jediná loterie na českém trhu
Korunka nabízí. „I proto jsme pro letošní rok připravili největší soutěž v historii
Korunky, ve které se hraje o zbrusu novou Škodu Fabia,“ říká Tomáš Ciniburk,
výkonný ředitel Loterie Korunka.
Na budoucnost loterií bude mít velký vliv novela loterijního zákona. Pokud bude
možné sázet loterie přes internet, bude to znamenat zcela zásadní posun.
„Dostupnost Korunky by se tím razantně zlepšila, mohli bychom snadno oslovit
daleko větší množství sázejících. A je zcela jasné, že sázení z pohodlí domova by
bylo hodně populární,“ upřesňuje Tomáš Ciniburk a dodává: „Naše plány pro
střednědobý horizont s tím zatím nepočítají. Přesto máme ambice zvýšit obrat
v kamenných pobočkách i v roce 2015.“
Rok 2014 v číslech
 obrat: 350 milionů korun
 počet tiketů: 14,5 milionu
 počet prodejních míst: 1200
 počet korunkových milionářů: 4
 počet výher: 821 596
Korunka je číselná loterie, která kombinuje svět loterií a kurzového sázení. Umožňuje
sázejícím uplatnit různé herní strategie a vlastní expertní odhad v kombinaci s nastavením
vkladu podle jejich možností a očekávání. Losuje se dvakrát denně 6 čísel ze 49. Výhry
jsou pevně stanovené, sázející tedy vždy dopředu ví, kolik mohou vyhrát, a to bez ohledu
na to, kolik dalších hráčů vyhraje také.
Korunka dává ze všech loterií největší podíl z náběrů na výhry. Korunku je možné si zahrát
na všech pobočkách Tipsportu a Chance.
Korunku si mohli sázející poprvé vsadit 17. května roku 1997, kdy ji na trh uvedla
společnost CHANCE a.s. Společnost Loterie Korunka a.s. vznikla v roce 2013 odštěpením od
společnosti CHANCE a.s.
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