TISKOVÁ ZPRÁVA

Za rok 2018 stvořila Korunka 13 nových milionářů
a navýšila obrat o 13 %
Praha, 7. ledna 2019
Loterii Korunka v roce 2018 hrálo několik desítek tisíc registrovaných klientů a mnoho
dalších anonymních Korunkářů. V součtu jim Korunka vyplatila výhry ve výši 340 milionů
korun, tedy o 13 % více než v roce 2017. Celkem přitom lidé vsadili na loterii Korunka přes
20 milionů tiketů za 564 milionů korun.
Výraznou měrou se na růstu obratu podílelo internetové sázení. To oproti roku 2017 stouplo téměř o 40
%. „Online sázení splnilo naše očekávání, že bude pro Korunkáře hodně zajímavé. Kromě pohodlného
sázení bez nutnosti dojít na pobočku oceňují především to, že jim v případě výhry převedeme peníze na
herní účet prakticky okamžitě, “ uvedl Filip Bocek, výkonný ředitel Loterie Korunka s.r.o.
Nejvyšší jednotlivá výhra uplynulého roku měla hodnotu 4 085 000 korun. „Získal ji Korunkář z Mladé
Boleslavi, který si vsadil tiket Korunky Kombi za pouhých 30 korun. Prozradil nám, že si mimo jiné splní
svůj dávný sen a procestuje Karibik,“ dodal Filip Bocek.

Rok 2018 v číslech
• 564 milionů korun obrat
• 340 milionů korun vyplaceno, tedy skoro dvě třetiny obratu
• 21,2 milionu vsazených tiketů
• 1,3 milionu výherních tiketů
• 13 korunkových milionářů
*******
Provozovatelem loterie Korunka je společnost Loterie Korunka s.r.o. Korunku mohou lidé sázet již od roku 1997 a
v současné době je to druhá největší číselná loterie v České republice. Ze všech číselných loterií v ČR dává na výhry
největší podíl ze vsazených peněz. Kombinuje přitom svět loterií a kurzového sázení a díky tomu umožňuje
sázejícím uplatnit různé herní strategie a vlastní expertní odhad v kombinaci s nastavením vkladu podle jejich
možností a očekávání. Losuje se 6 čísel ze 49, a to dvakrát denně sedm dní v týdnu. Výhry jsou pevně stanovené,
sázející tedy vždy dopředu ví, kolik mohou vyhrát, a to bez ohledu na to, kolik dalších hráčů vyhraje také. Loterii
Korunka lze sázet online a také na pobočkách Tipsportu a Chance. Víc informací o loterii Korunka, jejím věrnostním
programu Korunka klub a podrobnosti o online sázení je možné získat na www.korunka.eu.
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