STANLEYBET BELGIUM NV.
Nu ook officiële partner
sportweddenschappen Perstablo

Eerst en vooral zijn we zeer opgetogen met ons partnership met PERSTABLO.
Voor vele dagbladhandels is Stanleybet reeds een gevestigde waarde binnen de markt van
sportweddenschappen. Immers de dagbladhandel vormt naast de wedkantoren en het internet de enige
manier om sportweddenschappen aan te bieden.
Hierdoor kunnen sportweddenschappen voor u een belangrijke en interessante bron van inkomsten
vormen. Wij, vanuit Stanleybet, streven er telkens naar om via open communicatie en op een constructieve
manier samen te werken, om zo met uw spelers voor een extra business te zorgen in uw winkel.
Alvast kijken wij er naar uit om met u, de krantenwinkel, uw wensen tegemoet te komen.
n Tekst: Jean-Pierre Van Damme

Stanleybet heeft een gevestigde reputatie
als een eerlijke en verantwoorde aanbieder
van sportweddenschappen, en dit op een
transparante wijze en in overeenstemming
met de EU- regelgeving. Het bedrijf is
toegewijd aan het beschermen van haar
klanten door toepassing van een strikt
intern deontologisch beleid, gestuurd door
het kernprincipe van transparantie in alle
bedrijfsactiviteiten.
STANLEYBET in België

n Jean-Pierre Van Damme - Country Manager Stanleybet Belgium

Wie zijn we
STANLEYBET International
Stanleybet werd oorspronkelijk opgericht
als internationale tak van Stanley Leisure
plc, een bedrijf voor sportweddenschappen
dat in 1958 werd opgericht in Belfast
in Noord-Ierland. In 1963 werd Stanley
Leisure plc een officieel geautoriseerde
bookmaker onder de Betting, Gaming en
Lotteries Act van 1963, waarbij na het
hebben verworven van een aanzienlijke
positie in het Verenigd Koninkrijk met zijn
casino's en gokkantoren, het begon aan
een buitengewoon groeiende fase in de
Europese markt van sportweddenschappen.
Stanleybet is vandaag actief in België,
Cyprus,
Denemarken,
Roemenië,
Italië en Engeland met meer dan 2.000
verkooppunten en 3.000 werknemers.
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Met de opstart van Stanleybet Belgium
NV in 2005 werd Stanleybet ook
actief in België. Via wedkantoren en
krantenwinkels worden de Stanleybet
producten aangeboden.
Stanleybet Belgium NV beschikt over alle
licenties voor het aanbieden van offline en
online sportweddenschappen volgens de
Belgische wetgeving, en zoals geregeld
door de Belgische Kansspelcommissie.
De Belgische spelers op Stanleybet
sportweddenschappen kunnen kiezen
uit een uitgebreid aanbod van sporten
en mogelijkheden, waarbij o.a. de beste
competities in België, Europa en over de
ganse wereld.

Waarom sportweddenschappen
toevoegen aan uw assortiment
Sportweddenschappen worden meer
en meer populair. Enkele oorzaken
daarvan zijn het succes van onze Rode

Duivels op wereldniveau, het feit dat me
24/24 7/7 sport kan volgen via allerlei
mediakanalen.
Met daarnaast ook het feit dat de
aanbieders
gereglementeerd
en
gecontroleerd worden door de Belgische
Kansspelcommissie waardoor wedden
op sportweddenschappen nu ook een
duidelijk en wettelijk, gereglementeerd
kader omvat.
Met sportweddenschappen kunt u
als krantenwinkel een mooie extra
omzet genereren, waarbij u geen extra
investering dient te doen. Alle technisch
materiaal en promomateriaal worden u
gratis ter beschikking gesteld.
Een korte opleiding zorgt er ook voor
dat u snel overweg kunt met het systeem.
Daarnaast kunt u ook op ons bij ons
kantoor in Diegem terecht voor alle
vragen betreffende uw licentie, vragen
over het systeem of boekhoudkundige
vragen.
Daarnaast hebben wij ook een sales
account team die onze verkooppunten
op regelmatige basis bezoekt en waarbij
zij als opdracht hebben u bij te staan in
het verder optimaliseren van uw aanbod
in sportweddenschappen en samen
met u kijkt naar mogelijkheden om uw
verkooppunt zo efficiënt mogelijk te
promoten naar potentiële spelers.

De Belgische spelers op Stanleybet sportweddenschappen
kunnen kiezen uit een uitgebreid aanbod van sporten en
mogelijkheden, waarbij o.a. de beste competities in België,
Europa en over de ganse wereld.
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Wat mag u van ons verwachten
Stanleybet
biedt
haar
partnersverkooppunten een open en transparante
communicatie
aan,
gecombineerd
met een betrouwbare dienstverlening,
en maakt zich sterk om haar beloftes
waar te maken door te streven naar een
langdurig commitment met de betreffende
krantenwinkel. Naast een uitgebreid
sportaanbod, waaronder een alsmaar
groter wordend 'Belgisch' aanbod met bv.
cyclocross, wordt er ook sterk geïnvesteerd
in een uitstekende dienstverlening voor
haar verkooppunten: onder andere
promotie,
distributie,
administratie,
financiën (zoals een transparante
commissiestructuur) en IT-ondersteuning
vormen hierin de belangrijkste pilaren.
Elk jaar kan Stanleybet uitpakken
met een gestegen omzet. Een teken
dat haar partners, waaronder u als
krantenwinkelier, en de eigenlijke
spelers vertrouwen hebben in ons.
Sportweddenschappen in het algemeen
vinden ook meer en meer de weg naar
nieuwe spelers.
Voor ons primeert het succes van de lange
termijn-samenwerking. De aanbieder stelt
ook haar technologie gratis ter beschikking
aan de verkooppunten, waaronder de
MIDAS touchscreens, de Self Service
Betting Terminals (SSBT's), etc.
Daarnaast kan een speler ook via onze
Retail website (http://shops.stanleybet.be)
een virtueel ticket aanmaken die hij
nadien makkelijk kan inruilen voor een

Maar daarnaast zijn er natuurlijk nog
vele andere initiatieven die u kan nemen
om uw verkooppunt bekend te maken.
Hierbij kan u natuurlijk rekenen op onze
steun.

Waarom kiezen voor Stanleybet
reëel weddenschapsticket in één van de
verkooppunten.
Ook zijn we actief op de online markt
voor sportweddenschappen, waarbij we
onze klanten, krantenwinkels een mooie
percentage bieden op de online inzetten van
spelers die aan uw winkel gelinkt zijn. Zo
verdient u al slapend nog een extraatje meer.
Daarnaast kan u ook rekenen op:
n

n

Een competitieve commissie
Een groot aanbod met zeer
competitieve quoteringen van een
internationale aanbieder

n

Een ruime dienstverlening

n

Promotionele ondersteuning

Wat verwacht Stanleybet van U,
de krantenwinkel
Engagement. Dit is zeer belangrijk indien
u een spelerspubliek wenst op te bouwen.
Daarbij vormen bijvoorbeeld social
media (bijv. een eigen Facebook pagina)
extra tools die u kunt gebruiken om
eigen promoties, winnaars en Stanleybet
promoties (die u kunt delen vanuit onze
Facebook pagina) te delen, en zo nog meer
spelers naar uw verkooppunt te trekken.

Stanleybet is een ervaren, internationale
aanbieder van sportweddenschappen.
Zeer ruim aanbod met de betere
quoteringen (daarnaast bieden wij
vanaf 5 selecties ook een bonus aan
die kan oplopen tot 100% voor de
speler). De commissiestructuur is
transparant. Uitstekende dienstverlening
op verschillende vlakken (hulp bij
aanvraag licentie, administratie, IT,
promotioneel, …).
Daarnaast betrachten wij ook het merk
Stanleybet in België nog bekender te
maken bij een ruimer spelerspubliek via
sponsoring en andere initiatieven.

Wat zijn de voordelen van
Stanleybet voor uw speler
Zonder spelers geen omzet. Vandaar dat
we bij Stanleybet er alles aan doen om
de spelers op allerlei vlakken een prettig
speelgevoel te geven.
Zo hebben we gebruiksvriendelijke
terminals, met de betere quoteringen op
de markt.
Daarnaast is ons aanbod van sporten zeer
uitgebreid, gecombineerd met spelopties
die men bij de concurrentie niet vindt. n

Engagement is het belangrijkste
voor wie een spelerspubliek wil
opbouwen. Gebruik sociale media!
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