
 

 

 

 

 

Η INTRALOT ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ 10ΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ  

 

10 Οκτωβρίου 2018 

 

Κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας της Κρατικής Λοταρίας της Κροατίας "Hrvatska Lutrija" για την 

επιλογή ενός ισχυρού, μακροπρόθεσμου στρατηγικού εταίρου, ανατέθηκε στην INTRALOT 

δεκαετής σύμβαση για την εφαρμογή του νέου ολοκληρωμένου οικοσυστήματος Lotos10 με 

δυνατότητες για όλα τα κανάλια διανομής, την ανάπτυξη καινοτόμου τεχνολογίας για τα λιανικά 

δίκτυα και την παροχή επιχειρησιακής υποστήριξης. Όλα τα παραπάνω θα προσαρμοστούν στις 

συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις της Hrvatska Lutrija και της κροατικής αγοράς τυχερών 

παιχνιδιών, υποστηρίζοντας τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους για περαιτέρω 

ανάπτυξη και μελλοντική επέκταση της Hrvatska Lutrija στις κατηγορίες των αριθμοπαιχνιδιών, 

των στιγμιαίων παιχνιδιών, το στοίχημα και το online καζίνο. 

 

Η Hrvatska Lutrija είναι η αδειοδοτημένη Κρατική Λοταρία με μακρά και επιτυχημένη παράδοση 

45 χρόνων στην οργάνωση τυχερών παιγνίων στην Κροατία, προσφέροντας πλήρες φάσμα 

προϊόντων παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων των λοταριών, των στιγμιαίων παιχνιδιών, των 

στοιχημάτων, των καζίνο και των αιθουσών παιχνιδομηχανών, ενώ συμμετέχει και στα τυχερά 

παιχνίδια πολλαπλών περιοχών σε όλη την Ευρώπη, όπως το EuroJackpot. Το 2017, η Hrvatska 

Lutrija σημείωσε πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ σε επιχειρησιακά έσοδα. 

 

Το επιλεγμένο μοντέλο συνεργασίας περιλαμβάνει επιμερισμό των μεικτών εσόδων (GGR), 

σύμφωνα με το οποίο η Κροατική Λοταρία και η INTRALOT μοιράζονται το κόστος της επένδυσης, 

την ευθύνη, τον επιχειρηματικό κίνδυνο και τελικώς τα κέρδη με βάση προκαθορισμένα ποσοστά. 

 

Συγκεκριμένα, η συμφωνία περιλαμβάνει την ανάπτυξη, προσαρμογή και ολοκλήρωση της 

ολιστικής και διακαναλικής πλατφόρμας της INTRALOT που βασίζεται στο L10, την επόμενη γενιά 

της πλατφόρμας LOTOS, μαζί με το λογισμικό για τη λειτουργία των 3.000 τερματικών, την 

πλατφόρμα διαδραστικών παιχνιδιών (βασισμένη στην πλατφόρμα CRM-Player PULSE) που θα 

υποστηρίζει όλες τις κατηγορίες παιχνιδιών της Hrvatska Lutrija, το καινοτόμο σύστημα 

διαχείρισης περιεχομένου (βασισμένο στην πλατφόρμα CANVAS) και το σύστημα διαχείρισης 

λιανικής (βασισμένο στην πλατφόρμα PULSE CRM-Retail) περιλαμβανομένων όλων των 

σχετιζόμενων λογισμικών. 

 

Η INTRALOT θα παρέχει επίσης στη Λοταρία ειδική εκπαίδευση και μεταφορά γνώσης, καθώς και 

υπηρεσίες λειτουργίας των συστημάτων, συντήρησης λογισμικού και δραστηριότητες 

υποστήριξης. 

 

Ο κ. Mario Musa, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Hrvatska Lutrija, δήλωσε: «Κατόπιν 

εκτενούς διαγωνιστικής διαδικασίας, επιλέξαμε την INTRALOT για τη συνεργασία με την Hrvatska 

Lutrija και την επένδυση στην καινοτομία και το μετασχηματισμό της υπάρχουσας 

επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, εφαρμόζοντας τα νέα συστήματα και τις πλατφόρμες της 

INTRALOT που βασίζονται στο οικοσύστημα LOTOS 10 και στην προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία 

για το λιανικό δίκτυο. Αυτή η νέα συνεργασία θα καλύψει πλήρως όλες τις επιχειρηματικές 



απαιτήσεις και τις επιχειρησιακές διαδικασίες που απαιτούνται για τη σημαντική ανάπτυξη της 

επιχείρησής μας τα προσεχή έτη. Είμαστε πεπεισμένοι ότι επιλέξαμε έναν ισχυρό συνεργάτη, που 

ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις μας προκειμένου να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε γρηγορότερα 

και με μικρότερο κόστος στις ανάγκες των καταναλωτών και των νομοθετικών αλλαγών λόγω 

της νέας σπονδυλωτής αρχιτεκτονικής και του προσανατολισμού στις μικρο-υπηρεσίες. Είμαστε 

αναγνωρισμένοι ως ο πιο υπεύθυνος διοργανωτής παιχνιδιών, το οποίο σημαίνει ότι η 

υπευθυνότητα πρέπει να είναι συνυφασμένη με όλες τις περιοχές της επιχειρηματικής μας 

λειτουργίας, ώστε να μας επιτρέψει να παραμείνουμε αξιόπιστη πηγή διασποράς γνώσης και 

υποστήριξης στην επέκταση της ικανότητας των παικτών  να συμμετέχουν σε τυχερά παιχνίδια 

σύμφωνα με τους κανόνες του Υπεύθυνου Παιχνιδιού. Προσβλέπουμε σε μία ομαλή διαδικασία 

προσαρμογής και εφαρμογής, που θα ακολουθηθεί από δέκα χρόνια ισχυρής και επιτυχημένης 

συνεργασίας με την INTRALOT, που θα υποστηρίξει το όραμά μας να ισχυροποιήσουμε την 

Hrvatska Lutrija ως τον κορυφαίο φορέα τυχερών παιχνιδιών στην κροατική αγορά». 

 

Ο Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της INTRALOT, κ. Νίκος Νικολακόπουλος, σχολίασε: «Είμαστε 

πολύ ευτυχείς που επιλεγήκαμε να συνεισφέρουμε στη σημαντική ανάπτυξη της Λοταρίας σε 

διαφορετικά είδη παιχνιδιών σε όλα τα κανάλια διανομής. Η επιλογή της INTRALOT αποδεικνύει 

ότι έχουμε ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για την κάλυψη των  στρατηγικών και επιχειρησιακών 

στόχων της Hrvatska Lutrija για το μελλοντικό μετασχηματισμό της, και επιβεβαιώνει την καλή 

προϋπηρεσία και επιτυχή μας παρουσία στην Κροατία. Είναι τιμή για εμάς η εμπιστοσύνη που μας 

δείχνει η Hrvatska Lutrija και δεσμευόμαστε ότι θα παρέχουμε την καλύτερη λύση αναφορικά με 

την ασφάλεια, αξιοπιστία, τεχνολογία, τα προϊόντα, την αποτελεσματικότητα του κόστους και την 

υποστήριξη που συνοδεύουν μια σχέση πραγματικής συνεργασίας και που θα παρέχουν 

σημαντικά πλεονεκτήματα στους εταίρους και τους πελάτες της Hrvatska Lutrija». 

 

 
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 σε 

θυγατρικές εταιρείες και 2.000 σε συγγενείς) το 2017, η INTRALOT αποτελεί μία ισχυρή εταιρεία, η οποία αναπτύσσει τα 

προϊόντα της εστιάζοντας στην εμπειρία του παίκτη. Η INTRALOT είναι τοποθετημένη στρατηγικά, ώστε να προσφέρει 

στις λοταρίες και στους οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών σε όλον τον κόσμο βιώσιμες λύσεις και λειτουργική 

τεχνογνωσία. Μέσω μιας δυναμικής και ενιαίας προσέγγισης ανάπτυξης προϊόντων (omni-channel), η INTRALOT 

προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο πρωτοποριακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών για όλους τους 

τομείς τυχερών παιχνιδιών (Λοταρία, Στοίχημα, Interactive, VLT). Οι παίκτες μπορούν να απολαμβάνουν μια ενιαία και 

εξατομικευμένη εμπειρία μέσω συναρπαστικών τυχερών παιχνιδιών με ελκυστικό περιεχόμενο σε όλα τα κανάλια 

διανομής, τόσο διαδραστικά όσο και λιανικής. Για τις διεθνείς δραστηριότητές της η INTRALOT έχει λάβει από την 

Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA) την σημαντική πιστοποίηση αναφορικά με το Υπεύθυνο Παιχνίδι “WLA Responsible 

Gaming Framework”. 
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