
INTRALOT | Press Office | p. 1 of 2 

 

 

 

 

 

 

Η INTRALOT Ανακοινώνει την Έναρξη Λειτουργίας του 

Ψηφιακού Αθλητικού Στοιχήματος στην Washington, DC 
 

 

1 Ιουνίου, 2020 

 

Η INTRALOT και η θυγατρική της στις ΗΠΑ, INTRALOT Inc., ανακοινώνουν την έναρξη 

λειτουργίας του Ψηφιακού Αθλητικού Στοιχήματος στην Washington, DC και συγχαίρουν τον 

Οργανισμό Λοταριακών και Τυχερών Παιχνιδιών της Περιφέρειας της Κολούμπια («DC Lottery») 

για την έναρξη του παιχνιδιού. 

 

Η παγκοσμίως καταξιωμένη λύση αθλητικού στοιχήματος της DC Lottery, GambetDC, ξεκίνησε 

σταδιακά τη λειτουργία της στις 28 Μαΐου 2020. Η νέα εμπειρία αθλητικού στοιχήματος 

προσφέρει υπεύθυνη ψυχαγωγία, ενώ δημιουργεί έσοδα για την ενίσχυση των κρατικών 

προγραμμάτων, υπηρεσιών και πρωτοβουλιών με σκοπό να συνεισφέρουν στην τοπική 

κοινωνία και την οικονομική ευημερία της Περιφέρειας της Κολούμπια. 

 

Η INTRALOT, στο πλαίσιο της υπάρχουσας σύμβασης της με την DC Lottery, υλοποίησε τη νέα 

της πλατφόρμα αθλητικού στοιχήματος INTRALOT Orion για να προσφέρει μέσω του GambetDC 

αθλητικό στοίχημα σε κινητά και επιτραπέζιους υπολογιστές. Σε συνδυασμό με την τεχνολογία, 

η INTRALOT παρέχει στην DC Lottery μια ολοκληρωμένη σειρά υποστηρικτικών υπηρεσιών 

αθλητικού στοιχήματος, όπως οι Υπηρεσίες Διαχείρισης Συναλλαγών, Υπηρεσίες Μάρκετινγκ 

και Υποστήριξη Πελατών. 

 

Η ιστοσελίδα του GambetDC είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό ήδη από το αρχικό στάδιο 

λειτουργίας, ενώ οι εφαρμογές iOS και Android θα είναι διαθέσιμες μέσα στις επόμενες 

εβδομάδες. Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης, το GambetDC θα είναι διαθέσιμο μέσω των 

εφαρμογών για iOS και Android συσκευές, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, και θα 

επιτρέπει στους παίκτες να στοιχηματίζουν γρήγορα και με ευκολία. Οι παίκτες του GambetDC 

έχουν πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία αθλητικών γεγονότων και σε διαφορετικές επιλογές 

στοιχηματισμού, όπως τα μονά στοιχήματα, στοιχήματα πολλαπλών επιλογών, live στοίχημα 

και ειδικά στοιχήματα. Παράλληλα, το GambetDC είναι ευρέως διαθέσιμο σε ολόκληρη την 

Περιφέρεια σε παίκτες ηλικίας 18 ετών και άνω, εκτός από τις περιοχές υπό ομοσπονδιακή 

διοίκηση, όπως ορίζεται από το Νόμο Shipstead-Luce Act και εντός δύο οικοδομικών 

τετραγώνων περιφερειακά των τεσσάρων μεγαλύτερων αθλητικών σταδίων της Περιφέρειας. 

Επιπλέον το 2021, η  INTRALOT θα υλοποιήσει τη δυνατότητα αθλητικού στοιχηματισμού μέσα 

από το δίκτυο σημείων πώλησης της Λοταρίας. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

https://www.cfa.gov/project-review/shipstead-luce
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«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την DC Lottery για την εμπιστοσύνη της στη συνεργασία μας», 

δήλωσε ο κ. Χρήστος Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT. «Η καινοτόμα 

πλατφόρμα μας ψηφιακού αθλητικού στοιχήματος, INTRALOT Orion, θα δώσει τη δυνατότητα 

στους παίκτες της Περιφέρειας της Κολούμπια να στοιχηματίζουν με ευκολία οποιαδήποτε 

στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο επιτρέπεται, προσφέροντας τους μια απαράμιλλη εμπειρία 

παίκτη. Προσβλέπουμε στην περαιτέρω συνεργασία μας με την DC Lottery, συνεχίζοντας να 

παρέχουμε προϊόντα επόμενης γενιάς και προηγμένες υπηρεσίες, που θα βελτιστοποιήσουν τις 

επιδόσεις της Λοταρίας και θα επιταχύνουν την ανάπτυξη της». 

 

«Η ομάδα μας στην DC Lottery είναι ενθουσιασμένη με το λανσάρισμα του GambetDC, το οποίο 

θα εκσυγχρονίσει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και θα βοηθήσει στην αποστολή μας 

να μεγιστοποιήσουμε τα έσοδα για την ενίσχυση των σημαντικών κρατικών προγραμμάτων 

και υπηρεσιών της Περιφέρειας», δήλωσε η κα. Beth Bresnahan, Εκτελεστική Διευθύντρια του 

Οργανισμού Λοταριακών και Τυχερών Παιχνιδιών της Περιφέρειας της Κολούμπια. «Καθώς 

γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει περιορισμένος αριθμός αθλητικών γεγονότων για στοιχηματισμό 

αυτό το χρονικό διάστημα, η σταδιακή έναρξη λειτουργίας θα μας δώσει την ευκαιρία να 

προωθήσουμε την ιστοσελίδα στοιχηματισμού GambetDC στους παίκτες της Περιφέρειας και 

να προετοιμαστούμε άριστα για την επιστροφή αθλητικών γεγονότων μεγάλης κλίμακας». 

 

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που το GambetDC ξεκίνησε να λειτουργεί στην Washington, DC και 

ιδιαίτερα περήφανοι που αποτέλεσε ένα πολύ επιτυχημένο λανσάρισμα προϊόντος για τους 

μακροχρόνιους συνεργάτες μας στην DC Lottery», δήλωσε ο κ. Byron Boothe, προσωρινός 

Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT Αμερικής. «Γνωρίζουμε το πάθος για τα σπορ στην 

Περιφέρεια της Κολούμπια και ελπίζουμε ότι αυτή η νέα εμπειρία στοιχηματισμού θα 

ικανοποιήσει τόσο τους πιστούς παίκτες, όσο και τους νέους. Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς να 

παρέχουμε στην DC Lottery μια ολοκληρωμένη λύση, η οποία μέσω του αθλητικού 

στοιχηματισμού θα αυξήσει τα έσοδα και τη συνεισφορά στους Κοινωφελείς Πόρους της 

Περιφέρειας, ενδυναμώνοντας την οικονομία της πόλης και δημιουργώντας οφέλη για όλη την 

τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες της εθνικής πρωτεύουσας».  

 
INTRALOT 

Η INTRALOT, εισηγμένη εταιρία που ιδρύθηκε το 1992, έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των τυχερών 

παιχνιδιών, τόσο ως προμηθευτής λύσεων, όσο και ως διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών σε 44 κράτη και πολιτείες 

του κόσμου με ρυθμισμένη αγορά. Με κύκλο εργασιών €0,7 δις και περίπου 3.800 εργαζομένους (2.200 εκ των οποίων 

στη μητρική και σε θυγατρικές εταιρίες και 1.600 σε συγγενείς) το 2019, η INTRALOT αναπτύσσεται με βάση την 

καινοτομία που αποσκοπεί στη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη. Η INTRALOT είναι τοποθετημένη στρατηγικά, 

ώστε να προσφέρει στις λοταρίες και στους οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών σε όλον τον κόσμο δοκιμασμένες 

λύσεις και λειτουργική τεχνογνωσία. Η εταιρία έχει σχεδιάσει ένα νέο οικοσύστημα ολιστικών λύσεων για όλα τα 

κανάλια διανομής (omnichannel) και όλες τις κατηγορίες περιεχομένου (Λοταρία, Στοίχημα, Interactive, VLT) για τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό των λοταριών. Η INTRALOT έχει λάβει από την Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA) την 

σημαντική πιστοποίηση αναφορικά με το Υπεύθυνο Παιχνίδι “WLA Responsible Gaming Framework” καθώς και τα 

πιστοποιητικά ασφάλειας ψηφιακών υπηρεσιών. 

Για περισσότερες πληροφορίες: κα. Χρύσα Αμανατίδου, Group Corporate Affairs Director 

Τηλ.: +30 2106156000, Φαξ: +30 2106106800, email: press_office@intralot.com - www.intralot.com 

 
DC LOTTERY 

Από την ίδρυση της το 1982 μέχρι σήμερα, η DC Lottery έχει καταβάλει περισσότερα από 3,8 δισ. δολάρια σε κέρδη 

παικτών, έχει συνεισφέρει πάνω από 2,14 δισ. δολάρια στους Κοινωφελείς Πόρους της Περιφέρειας που στηρίζει 

σημαντικές υπηρεσίες της, ενώ έχει βοηθήσει τοπικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να συγκεντρώσουν 

περισσότερα από 134 εκ. δολάρια για την ενίσχυση κοινωνικών σκοπών. 

https://www.intralot.com/
http://www.dclottery.com/

