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Victor Chandler este una dintre cele mai vechi companii din lume in domeniul pariatului.
Cu 70 de ani inainte ca internetul să fie lansat, compania a inceput sa accepte pariuri la
cursele de cai din Marea Britanie. Călcând pe urmele bunicului şi tatălui său, Victor
Chandler este acum preşedintele companiei care îi poartă numele. Recent, el şi-a lansat
produsul şi în România, iar noi am reuşit să stăm de vorbă cu cel care este supranumit
"Bookmakerul gentleman".

Spuneţi-ne puţin despre istoria Grupului Victor Chandler
Dintotdeauna am fost implicat în zonă jocurilor de noroc. Tatăl meu a deschis o pistă de curse
de câini în Londra, în anii 1920, iar din acel moment familia mea a fost mereu implicată în
zonă pariurilor. Bunicul şi tatăl meu primeau pariuri la cursele din Marea Britanie. Apoi au clădit
o afacere, High Street Betting Shops, la inceptul anilor '60. Din păcate tatăl meu s-a stins din
viaţă foarte devreme în 1974 şi mie mi-a revenit sarcină de a prelua afacerile familiei, la o
vârstă foarte fragedă. Am pierdut foarte multe locaţii de pariuri din pricină unei legi din Marea
Britanie privind licentierea. Nu realizăm la vremea aceea, dar acesta a fost cel mai bun lucru
care mi s-ar fi putut întâmplă. Mi-a permis să construiesc afacerea de la zero. O afacere axată
şi în prezent pe inovaţie.

Care a fost marea oportunitate a carierei dumneavoastră?
Marea oportunitate a apărut în 1998, când am început să avem clienţi din Orientul Îndepărtat.
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Veneau la Londra ca să parieze legal pe fotbal, pentru că nu erau impozite.
Şi totuşi, dacă nu erai la o pistă de curse, clientul trebuia să plătească o taxă de 9%, ceea ce
era absurd şi restrictiv pentru afacerea mea. Un prieten din Londra, jurist, mi-a spus într-o
seară la cină, că n-ar trebui să accept pariuri în Marea Britanie, ci că ar trebui să mă mut într-o
jurisdicţie cu taxe mai scăzute. Am analizat câteva ţări, iar în cele din urmă m-am decis la
Gibraltar, un teritoriu britanic din sudul Spaniei. În 12 luni am trecut de la 12 angajaţi în Londra,
la peste 300 de angajaţi în Gibraltar, fiind prima companie care oferea pariuri neimpozabile
rezidenţilor din Marea Britanie.
Am deschis atât de multe conturi noi încât nu mai puteam face faţă cererilor - a fost o perioadă
uimitoare şi încă mai este!

Ce ştiţi despre piaţa pariurilor din România?
Am auzit numai lucruri bune despre piaţa românească şi despre jucătorii din ţara
dumneavoastră. Jocul de poker a devenit de asemenea foarte popular şi avem deja mulţi
jucători români care au succes în turneele pe care le organizăm. Sperăm să creştem această
cotă în viitor prin cunoaşterea şi înţelegerea nevoilor specifice pieţei româneşti.

În câte ţări este prezent astăzi Victor Chandler?
La ultima numărătoare aveam clienţi înregistraţi în 172 de ţări, pentru că internetul lărgeşte
extraordinar orizonturile. Am fost printre primii bookmakeri care au început să opereze pe
internet în 2000. Acum când privesc în urmă, nu îmi vine să cred cât de simplu era site-ul
nostru web, ritmul schimbărilor din ultimul deceniu fiind unul uimitor.

Recesiunea economică la nivel mondial a afectat Victor Chandler Group?
Ne place să credem că gamblingul este rezistent la recesiune, mai mult decât alte industrii.
Majoritatea afacerilor mele se focusează pe Londra şi acolo am văzut o anume răsturnare de
situaţie, dar în restul lumii afacerea este încă în creştere. Îmi place să remarc partea pozitivă a
lucrurilor, iar recesiunea m-a făcut să realizez nevoia de a extinde afacerea şi mai mult, intrând
în ţări precum România.

Ce oferă Victor Chandler Sportsbook?

2/3

Victor Chandler
Written by Administrator
Tuesday, 08 December 2009 18:49 - Last Updated Tuesday, 24 August 2010 16:56

Totul. Scopul nostru este acela de a avea pariuri pentru orice sport din lume. Fotbalul este de
departe cea mai mare piaţă a noastră, iar campionatul cel mai popular este Premier League. În
prezent oferim pariuri din peste 250 de ligi de fotbal, printre care şi cele din România. Tenisul
este şi el un sport cu o creştere uriaşă, mai ales în Europa. Cea mai mare schimbare în poltica
de pariere a ultimilor cinci ani este creşterea numărului de pariuri chiar în timpul competiţiei.
Peste 40 la sută din cifra noastră de afaceri vine din acest gen de pariu!
Mai oferiţi, de asemenea, şi Victor Chandler Casino, Victor Chandler Poker şi Victor
Chandler Games. Vorbiţi-ne despre ele.
Am fost prima casă de pariuri care a lansat un site de casino şi poker în 2001, răspunsul din
partea clienţilor fiind unul fantastic. Le-am dat astfel posibilitatea de a sta acasă şi de a juca
blackjack sau ruletă.
Înaintea acestui moment era necesar să mergi la casino, ceea ce implica mult timp şi un efort
pe măsură. Acum îţi poţi deschide laptopul şi eşti deja acolo. Trebuie să spun că mi se par
tentante câteva mâini de blackjack la birou, după-amiaza.

Ce oferte speciale aveţi acum pentru România?
Stim ca pentru piaţa din România sunt foarte importante bonusurile şi promoţiile speciale. De
aceea momentan oferim un pariu gratuit de până la 150 RON. Tot ce trebuie să faceţi este să
vă deschideţi un cont şi noi vă oferim gratis un pariu egal cu suma primului pariu cu bani reali
pe care il plasaţi.
De asemenea în cadrul secţiunii de poker avem foarte multe promoţii, disponibile tot timpul,
precum şi unele speciale, exclusive pentru România.
Adăugăm mereu promoţii, aşa că verificaţi mereu site-ul pentru a nu pierde noutăţile.

3/3

