TISKOVÁ ZPRÁVA

Pro Korunku byl rok 2015 o 68 milionů lepší
Uplynulý rok pro druhou největší číselnou loterii na trhu přinesl o 20 procent
vyšší tržby nežli v roce předcházejícím. Obrat Loterie Korunka a.s. dosáhl výše
418 milionů korun.
Při zachování stejného počtu prodejních míst se podařilo zvýšit náběry na číselnou
loterii Korunka o celou pětinu. Počet vsazených tiketů stoupl o 12 % a počet
výherních tiketů dosáhl jednoho milionu. „Velkou zásluhu na tak dobrém výsledku
mají logicky prodejci loterie Korunka, to je třeba vyzdvihnout. Klíčové byly také
marketingové akce, které jsme pro Korunku po celý rok připravovali,“ říká Tomáš
Ciniburk, výkonný ředitel Loterie Korunka. Jde především o věrnostní program,
který Korunka jako jediná loterie na českém trhu nabízí. Velkým tahákem pro
klienty je celoroční soutěž, ve které měli možnost získat automobil Škoda Fabia a
věrnostní body, které lze využít k sázení. V roce 2016 budou klienti soutěžit o
Škodu Rapid Spaceback a navíc o čtrnáctidenní zapůjčení automobilu Škoda Octavia
v rámci měsíčních soutěží.
„Naše očekávání pro letošní rok nejsou o nic menší nežli ta loňská, i když bych se
spokojil i s nárůstem tržeb jen o 10 procent,“ komentuje výhledy na rok 2016
Tomáš Ciniburk a dodává: „ Ale především s napětím sledujeme vývoj novely
loterijního zákona, který by měl umožnit sázení loterií přes internet. To by
samozřejmě znamenalo zásadní změnu, Korunka by pak mohla oslovit podstatně
větší množství lidí, což by s tržbami určitě výrazně zahýbalo.“
Loterie Korunka také pomáhá sportu. „Za loňský rok jsme Českému olympijskému
výboru darovali 8,5 milionu korun,“ prozrazuje Tomáš Ciniburk.
Rok 2015 v číslech
 418 milionů korun obrat
 16,3 milionu vsazených tiketů
 1 milion výherních tiketů
 6 korunkových milionářů
 1200 prodejních míst
 8,5 milionu korun dar ČOV
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.

Loterie Korunka a.s.
Sídlo Radniční 13, 738 01 Frýdek-Místek
IČ 146 135 49 DIČ CZ 146 135 49
Tel +420 226 633 983
Email info@korunka.eu Internet www.korunka.eu

TISKOVÁ ZPRÁVA
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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