TISKOVÁ ZPRÁVA

V roce 2016 Loterie Korunka přijala sázky za 429 milionů
korun
Minulý rok přinesl Korunce dalších sedm milionářů i navýšení obratu o 11
milionů korun. Na oplátku Korunka podpořila Český olympijský výbor částkou
9,7 milionu korun.
Loterie poprvé v historii vstoupí na online trh
„S uplynulým rokem jsme spokojeni, ovšem už celý loňský rok jsme se připravovali
na přelomovou změnu, která nás čeká letos. To je pro nás téma číslo jedna,“ říká
Tomáš Ciniburk, výkonný ředitel Loterie Korunka. Korunku stejně jako její
konkurenci čeká v nadcházejících dnech start internetového sázení.
„Korunka je na vstup na internet připravena, teď už jen čekáme na nezbytné kroky
ze strany ministerstva financí, abychom mohli online Korunku spustit,“ upřesňuje
Tomáš Ciniburk a dodává: „ Internet osloví hlavně mladší ročníky, kteří se zatím
Korunce nevěnovali. Proto očekáváme značný příliv nových hráčů.“
Nový věrnostní klub
Sázení online je podmíněno registrací. Proto Korunka připravila věrnostní Korunka
klub. Členství v klubu bude fungovat jako registrace, klub bude sloužit také jako
klasický věrnostní program s výhodami pro registrované klienty. Hlavním tahákem
jsou i zde věrnostní body, tvz. Káčka. Navíc se členové klubu budou účastnit
soutěží, ve kterých mohou soutěžit nejen o Káčka, ale i o automobil Ford Focus,
zájezdy dle svého výběru či o čtrnáctidenní zapůjčení automobilu Škoda Octavia.
Loterie Korunka i v uplynulém roce podpořila český mládežnický sport, celková
suma se vyšplhala na bezmála deset milionů korun.
Rok 2016 v číslech
 429 milionů korun obrat
 1 milion výherních tiketů
 7 korunkových milionářů
 1100 prodejních míst
 9,7 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.
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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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