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Przegląd Sportowy udostępnia prognozy
piłkarskie BETEGY
Przegląd Sportowy (Ringer Axel Springer Polska) został pierwszym lokalnym partnerem
firmy iteelabs, która pod marką BETEGY dostarcza prognozy piłkarskie klientom
korporacyjnym oraz indywidualnym.
Prognozy BETEGY obejmują szereg zdarzeń meczowych - od zwycięzcy meczu lub remisu,
przez liczbę strzelonych bramek przez obydwie drużyny, na prognozie dokładnego wyniku
kończąc. Szanse wystąpienia każdego zdarzenia przedstawiane są w formie procentowej, a
wszystkie prognozy są generowane na podstawie danych statystycznych przez specjalnie
zaprojektowany algorytm.
Firma iteelabs dostarcza prognozy dla Ekstraklasy oraz trzech innych najpopularniejszych lig
piłkarskich na świecie - Ligi Mistrzów, angielskiej Premier Leauge i niemieckiej Bundesligi.
Dane przygotowane przez polsko-ukraiński startup będą teraz wykorzystywane zarówno w
wersji drukowanej Przeglądu Sportowego, jak i na oficjalnej stronie dziennika www.przegladsportowy.pl.
Do pierwszych rozmów z przedstawicielami Ringer Axel Springer Polska doszło podczas
dublińskiej konferencji Web Summit - mówi Alex Kornilov, założyciel i CEO iteelabs. Wspólnie uznaliśmy, że ze względu na lokalizację naszej spółki polski rynek będzie
pierwszym, na którym przetestujemy możliwości współpracy - dodaje.
Prognozy BETEGY są idealnym uzupełnieniem treści, które prezentujemy naszym
czytelnikom. Wierzymy, że jest to początek długofalowej współpracy, którą będziemy
rozwijać o progonozy kolejnych lig i dyscyplin – mówi Paweł Kowalczyk, product manager
przegladsportowy.pl.

-------------------------------------------------iteelabs Sp. z o.o. została założona w 2012 roku przez Alexa Kornilova i Vitalyego
Yatsunyka, ukraińskich przedsiebiorców internetowych. W spółkę zainwestował niemiecki
fundusz venture capital bmp medial investors AG. iteelabs oferuje pod marką BETEGY
klientom indywidualnym i korporacyjnym wysoko sprawdzalne prognozy sportowe
generowane przy pomocy samo-uczącego się algorytmu bazującego na danych
statystycznych. Rozwojem systemu i produktu zajmuje się międzynarodowy zespół

pasjonatów sportu i analiz statystycznych pracujący w dwóch biurach firmy - warszawskim i
lwowskim.
Ringier Axel Springer Polska istnieje na rynku od 1994 roku. Od 2010 roku firma jest częścią
międzynarodowej spółki medialnej Ringier Axel Springer Media AG, która działa również w Czechach,
na Słowacji i w Serbii. Portfolio wydawcy obejmuje FAKT, największą pod względem sprzedaży
gazetę w Polsce, dwa dzienniki sportowe – ogólnopolski Przegląd Sportowy i regionalny Sport, a
także tygodnik Newsweek Polska, miesięcznik biznesowy Forbes, czasopisma komputerowe (m.in.
Komputer Świat) i motoryzacyjne (m.in. Auto Świat, Top Gear). Spółka posiada również ponad 20
serwisów internetowych, a wśród nich portale informacyjne, serwisy sportowe, lifestylowe,
motoryzacyjne, komputerowe i e-commerce. Ringier Axel Springer Polska posiada także 49 proc.
udziałów w spółce INFOR Biznes, wydawcy Dziennika Gazety Prawnej.
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