ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η θυγατρική της Intralot στην Τουρκία ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός παγκόσμιας
εμβέλειας κέντρου ανάπτυξης λογισμικού
23 Νοεμβρίου, 2018
Στις 21 Νοεμβρίου 2018 η Inteltek, η επιχειρηματική συνεργασία της Turkcell και της Intralot,
αξιοποιώντας 15 χρόνια εμπειρίας στην επιτυχή διοργάνωση του παιχνιδιού αθλητικού
στοιχήματος iddaa, ανακοίνωσε τα σχέδιά της για τη δημιουργία ενός παγκόσμιας εμβέλειας
κέντρου έρευνας και ανάπτυξης λογισμικού στον τομέα των παιχνιδιών μέσω κινητής τηλεφωνίας
στην Τουρκία. Στη πρώτη του φάση το κέντρο αυτό θα απασχολεί περίπου 100 μηχανικούς.
Μέσω της επένδυσης αυτής η Inteltek σκοπεύει να αξιοποιήσει τις δεξιότητες νέων μηχανικών της
δεξαμενής ταλέντου της Τουρκίας για τη δημιουργία και εξαγωγή τεχνολογίας και λογισμικού
διεθνώς και να συνεισφέρει στις προσπάθειες ανάδειξης κέντρων αριστείας στην χώρα.
Η επένδυση αυτή αναμένεται να έχει σημαντική συνεισφορά στην ενίσχυση της παρουσίας και
διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας σε ένα κλάδο προϊόντων υψηλής ζήτησης.

INTRALOT
Η INTRALOT, εισηγμένη εταιρεία 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 52 κράτη και πολιτείες του κόσμου με ρυθμισμένη αγορά. Με κύκλο
εργασιών €1,1 δις και περίπου 5.100 εργαζομένους (3.100 εκ των οποίων στη μητρική και σε
θυγατρικές εταιρείες και 2.000 σε συγγενείς) το 2017, η INTRALOT αναπτύσσεται με βάση από
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 εταιρεία έχει
σχεδιάσει ένα νέο οικοσύστημα ολιστικών λύσεων για όλα τα κανάλια διανομής (omni-channel)
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.
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