
Betting Infos
Καλό και κερδοφόρο Σάββατο 
εύχομαι σε όλους!

Για σήμερα, αντί για τα καθιερωμένα 
FREE δελτία που ανεβάζω, επέλεξα 
να δημιουργήσω αυτό το PDF!

Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε 
επιλογές με βάση την έως τώρα 
αγωνιστική συμπεριφορά των 
ομάδων.

Επίσης, στην 2η σελίδα θα βρείτε 
ένα από τα σημερινά δελτία της 
συνδρομητικής στήλης “Προτάσεις” 
του www.loxagosb.com 

Το αν θα συνεχίσω να δημιουργώ 
παρόμοια PDF… εξαρτάται από την 
απήχηση που θα έχει από εσάς! 

http://www.loxagosb.com


Τύπος 
στοιχήματος Ώρα Διοργάνωση Αγώνας Πρόταση Αποδ. Ποντ/σμα

Τριάδα

14:30

17:00

17:00

Αγγλία Premier League

Αγγλία National South

Αγγλία League One

Μάντσεστερ Σίτι - Νιούκαστλ

Έμπσφλιτ - Χέμελ Χέμπστεντ

Ίπσουιτς - Μπέρτον

Γκολ και στα 2 ημιχρ.: ΝΑΙ

Γκολ και στα 2 ημιχρ.: ΝΑΙ

Όβερ 1,5 γκολ

3,00 25€*

Pre Game

Το παραπάνω είναι ένα από τα ΤΕΣΣΕΡΑ δελτία της ημέρας που υπάρχουν στην συνδρομητική  
        στήλη ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ του www.loxagosb.com   ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

* Το ποντάρισμα είναι εικονικό και γίνεται στα πλαίσια διαχείρισης χρημάτων που κάνουμε στις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ του www.loxagosb.com

http://www.loxagosb.com
https://www.buymeacoffee.com/asiatisonline/e/97714


  Εδώ μόνο κερδίζουμε!
ΝΑΙ καλά διάβασες στον τίτλο!

ΟΧΙ δεν έπεσες πάνω σε έναν απατεώνα που σου 
υπόσχεται πως θα σε κάνει πλούσιο από το στοίχημα!

ΕΙΝΑΙ η μέθοδος πονταρίσματος που εφαρμόζουμε  
τέτοια, η οποία μας πληρώνει ακόμα και τα χαμένα 
μας δελτία!

ΔΕΝ είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις τη μέθοδο 
πονταρίσματος που εμείς εφαρμόζουμε και μπορείς 
πολύ απλά να παίρνεις τα σημεία μας και να τα 
παίζεις σύμφωνα με τον δικό σου τρόπο!

ΕΧΕ το νου σου! Κάθε μέρα από το πρωί μέχρι αργά 
το βράδυ, το κινητό σου χτυπάει (μέσω Telegram) 
στέλνοντάς σου σημεία για live betting!

Έλα κι εσύ στη παρέα μας με κόστος 
21€ και πρόσβαση μέχρι τέλους Μαΐου

             ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

https://www.loxagosb.com/live-bet/
https://www.buymeacoffee.com/asiatisonline/e/113730


Ώρα Διοργάνωση Αγώνας Πρόταση

16:00 Πολωνία I liga Χρόμπι Γκλογκόφ - Νιέτσετσα Όβερ 9,5

16:00 Τσεχία 1. liga Βικτόρια Πλζεν - Όλομουτς Όβερ 9,5

19:45 Ολλανδία Eredivisie Φόλενταμ - Έμεν Όβερ 9,5

Αναλύσαμε όλα τα ματς της 
ημέρας και εντοπίσαμε τα 

καλύτερα παιχνίδια για στοίχημα 
στα κόρνερ, έχοντας ως μοναδικό 
κριτήριο την έως τώρα αγωνιστική 

εικόνα των ομάδων



Η μέθοδος πονταρίσματος για το μεροκάματο μας 
εξασφαλίζει ένα extra εισόδημα κάθε μήνα. 

Αποδεδειγμένα, μήνες τώρα! Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στο 
στοίχημα αυτή τη στιγμή και το καταλαβαίνουν καθημερινά όλο 
και περισσότεροι οι οποίοι αποφάσισαν να σταματήσουν να 
χάνουν! 

Για να εφαρμόσει κανείς την τεχνική για το μεροκάματο, ΔΕΝ 
χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις. Και για να σας δώσω το 
μέγεθος των γνώσεων που μπορεί να διαθέτει κάποιος, θα σας 
πω, πως τη συγκεκριμένη στρατηγική πονταρίσματος μπορεί 
να την εφαρμόσει με ιδιαίτερη επιτυχία ακόμη και κάποιος 
που δεν ξέρει καν το τί είναι το στοίχημα!!! Ναι, ισχύει, δεν 
είναι υπερβολή!

Το μόνο που θα χρειαστεί είναι να εκπαιδευτείς πάνω στο 
τρόπο που παίζουμε! Εκεί είναι όλο το "ζουμί". Θα σου 
πρότεινα να κλείσεις μία On Line συνεδρία μαζί μου (κλικ 
εδώ) διάρκειας μίας ώρας με σκοπό να του εξηγήσω όλα όσα 
χρειάζεται να μάθεις προκειμένου να βγάζεις ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ένα 
extra εισόδημα! 

Στις “ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ” του site 
(www.loxagosb.com) θα βρεις 
καθημερινά, εκτός από τα Pre Game 
σημεία, και παιχνίδια ιδανικά για 
εφαρμογή της μεθόδου για το 
“μεροκάματο”.

Μέχρι και χθες, δηλαδή μέσα σε τρεις 
ημέρες, τα καθαρά κέρδη των μελών 
-και μόνο από το “μεροκάματο”- είναι 
148€ (βλέπε παρακάτω φώτο)

https://www.buymeacoffee.com/asiatisonline/e/69061
https://www.buymeacoffee.com/asiatisonline/e/69061
http://www.loxagosb.com


ΩΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΑΣ

10:00 Αυστραλία NPL NSW Premier League Σεντ Τζορτζ Σίτι FA - Σίδνεϊ Ολίμπικ

10:00 Αυστραλία NPL NSW Premier League Σεντ Τζορτζ Σίτι FA - Σίδνεϊ Ολίμπικ

14:00 Γερμανία Bremen-Liga Νέουσταντ - Βέρντερ Βρέμης Γ'

14:00 Γερμανία Regionalliga Nord Αννόβερο Β' - Αμβούργο Β'

15:00 Γερμανία Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Ντούντενχοφεν - FV Ντίφλεν

15:00 Γερμανία Regionalliga West Βατενσάιντ - Γκλάντμπαχ Β'

16:00 Ουαλία Cymru Championship North Κόλγουιν Μπέι - Τσιρκ ΑΑΑ

16:00 Σλοβενία 2.SNL Ρόλτεκ Ντομπ - Γιάντραν Ντεκάνι

00:15 Αργεντινή Liga Profesional Λανούς - Ρίβερ Πλέιτ

Αγώνες με τεράστιες πιθανότητες να πληρώσουν στο «ΟΒΕΡ 1,5 ΓΚΟΛ»

⚽ Τους αγώνες 
αυτούς μπορείτε να 
τους παίξετε εξ’ αρχής 
στο “όβερ 1,5 γκολ”

 Ωστόσο, αν θέλετε 
να πετύχετε 
μεγαλύτερη απόδοση 
κυνηγήστε τους στο 
LIVE (εφόσον οι 
συνθήκες το 
επιτρέψουν)



https://www.buymeacoffee.com/asiatisonline/e/111791
https://www.buymeacoffee.com/asiatisonline/e/104310
https://www.buymeacoffee.com/asiatisonline/e/22624


Αν σε βοήθησε το περιεχόμενο αυτού το PDF, κέρασέ με έναν καφέ

http://buymeacoffee.com/asiatisonline
http://buymeacoffee.com/asiatisonline
http://buymeacoffee.com/asiatisonline

