
 

 

 

 

 

Η INTRALOT Λανσάρει Στοιχηματικό Προϊόν Βασισμένο σε Τεχνολογία 

Τεχνητής Νοημοσύνης στην Μάλτα 
Η Maltco Lotteries λανσάρει τα παιχνίδια U*BET Simulated Reality και αναβαθμίζει το 

χαρτοφυλάκιο του αθλητικού στοιχηματισμού της με ένα πρωτοποριακό προϊόν. 
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Η INTRALOT και η θυγατρική της στην Μάλτα, Maltco Lotteries, ανακοινώνουν το λανσάρισμα του U*BET Simulated 

Reality, που περιλαμβάνει μια σειρά αθλητικών γεγονότων που βασίζονται στην τεχνολογία της τεχνητής 

νοημοσύνης αναφορικά με το ποδόσφαιρο και το τένις. Το νέο προϊόν θα ενισχύσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο 

του αθλητικού στοιχηματισμού της Maltco Lotteries στην τοπική αγορά. 

 

Το νέο προϊόν περιλαμβάνει πληθώρα διαθέσιμων στοιχηματικών επιλογών, πριν και κατά τη διάρκεια των 

αγώνων, με ζωντανό στοίχημα 90 ολόκληρων λεπτών. Οι Simulated Reality αγώνες, που προσφέρονται από την 

SPORTRADAR, είναι προσομοιωμένοι αγώνες με τεχνολογία βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, 

αντικατοπτρίζοντας πλήρως τη ροή, τη διάρκεια και τους κανόνες ενός πραγματικού αγώνα. Οι αγώνες αυτοί 

βασίζονται σε ιστορικά στατιστικά στοιχεία και δεδομένα των πραγματικών ομάδων, που συμμετέχουν στον 

αντίστοιχο προσομοιωμένο αγώνα, όπου τα αποτελέσματα καθορίζονται από προηγμένους αλγόριθμους, 

χρησιμοποιώντας μια πιστοποιημένη υποδομή Random Number Generator. 

 

O Διευθύνων Σύμβουλος της Maltco Lotteries, Βασίλης Κασιωτάκης, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι ενθουσιασμένη, 

καθώς συνεχίζει να διευρύνει τη στοιχηματική της προσφορά με καινοτόμα προϊόντα, στοχεύοντας στην 

προσέλκυση υπαρχόντων και νέων παικτών. «Ως πρωτοπόρα και ηγέτιδα εταιρία διοργάνωσης αθλητικού 

στοιχημάτος στην Μάλτα, νιώθουμε δεσμευμένοι να παρέχουμε πάντα το πιο ολοκληρωμένο στοιχηματικό 

προϊόν στο εμπορικό μας δίκτυο, προκειμένου να προσφέρουμε μια απαράμιλλη εμπειρία παιχνιδιού. Τα 

πρακτορεία μας τηρούν όλους τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης και υγιεινής και αποτελούν ένα 

ασφαλές περιβάλλον. Επιπλέον, παραμένοντας πιστοί στις αρχές για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες προσφέρουμε μια ποικιλία ελκυστικών παιχνιδιών, σύμφωνα πάντα με 

τα πρότυπα για το υπεύθυνο παιχνίδι». 
 

«Με την εισαγωγή του U*BET Simulated Reality, συνεχίζουμε να προσφέρουμε λύσεις αθλητικού  στοιχηματισμού 

παγκόσμιας κλάσης στον συνεργάτη μας στη Μάλτα, βοηθώντας τον να ενισχύσει τους δεσμούς εμπιστοσύνης με 

τους παίκτες του», σχολίασε ο Δρ. Χρήστος Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT. 
 

Το U*BET Simulated Reality θα ξεκινήσει σήμερα, καλύπτοντας τα κορυφαία διεθνή πρωταθλήματα και 

διαγωνισμούς, όπως η Αγγλική Premier League, η Ιταλική Serie A, η Ισπανική La Liga, η Γερμανική Bundesliga, η 

Γαλλική Ligue 1, το UEFA Champions League και το Europa League. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το U*BET Simulated Reality, οι παίκτες μπορούν να επισκέπτονται την 

ιστοσελίδα της εταιρείας, τις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή να καλούν τη γραμμή βοήθειας της 

Maltco στο +356 23883333, η οποία είναι ανοιχτή από Δευτέρα έως Κυριακή μεταξύ 06:00 και 20:00. 

 
INTRALOT 

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

ως προμηθευτής λύσεων και διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών σε 44 κράτη και πολιτείες του κόσμου με ρυθμισμένη αγορά. 

Με περίπου 3.800 εργαζομένους το 2019, η INTRALOT επαναπροσδιορίζει την καινοτομία και την ποιότητα παροχής 

υπηρεσιών στις Λοταρίες και τους διοργανωτές τυχερών παιχνιδιών και στηρίζει τον σκοπό τους για τη συγκέντρωση 

κεφαλαίων για κοινωφελείς σκοπούς. Η εταιρία είναι τοποθετημένη στρατηγικά ώστε να παρέχει άριστη τεχνολογία σε όλον 

τον κόσμο, έχοντας αναπτύξει ένα οικοσύστημα προηγμένων λύσεων για όλους τους τομείς τυχερών παιχνιδιών, που 

επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διοργανωτών και προσφέρουν απαράμιλλη εμπειρία του παίκτη. Η INTRALOT 

έχει πιστοποιηθεί από την Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA) για τις αρχές που έχει υιοθετήσει για το Υπεύθυνο Παιχνίδι με 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 



το «Responsible Gaming Framework» και για τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας των ψηφιακών υπηρεσιών της με το «WLA 

Security Control Standard». 

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

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

 

MALTCO LOTTERIES 

Η Maltco Lotteries, μια σύγχρονη και δυναμική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2003, κατέχει την πιο πρόσφατη Άδεια και 

Παραχώρηση για τη λειτουργία της Κρατικής Λοταρίας της Μάλτας που της ανατέθηκε το 2012. Η Maltco Lotteries παρέχει 

υψηλής ποιότητας, καινοτόμα και ψυχαγωγικά παιχνίδια (που συμπεριλαμβάνουν λοταρίες, αθλητικό στοίχημα, γρήγορα και 

στιγμιαία παιχνίδια) υπό την αιγίδα της Αρχής Τυχερών Παιχνιδιών της Μάλτας (Malta Gaming Authority - MGA).  

Το δίκτυο σημείων πώλησης της εταιρίας προσφέρει ένα φιλικό, ασφαλές και ψυχαγωγικό περιβάλλον παιχνιδιού, στο οποίο 

οι παίκτες μπορούν να απολαύσουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια, με τη βοήθεια των άριστα εκπαιδευμένων Πρακτόρων σε 

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πελάτη. 

Η Maltco Lotteries έχει αξιοποιήσει την πρωτοποριακή τεχνολογία και τις προηγμένες υπηρεσίες της INTRALOT, 

διασφαλίζοντας ασφάλεια, αξιοπιστία, διαφάνεια και κορυφαία εμπειρία παιχνιδιού. Πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα 

Υπεύθυνου Παιχνιδιού, ISO / IEC 27001: 2013 και Ελέγχου Ασφαλείας (WLA SCS) από την European Lotteries και την Παγκόσμια 

Ένωση Λαχειοφόρων αγορών, η Maltco Lotteries παρέχει ένα υπεύθυνο και ασφαλές δίκτυο σημείων πώλησης, το μεγαλύτερο 

στη Μάλτα και το Gozo, διατηρώντας ηγετική θέση στην αγορά. Η Maltco Lotteries διαθέτει μεγάλη κοινωνική συνεισφορά 

μέσα από το πρόγραμμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR), ενισχύοντας σημαντικά τους Κοινωφελείς Κρατικούς Πόρους 

και πολλούς τοπικούς φιλανθρωπικούς σκοπούς, ενώ συμμετέχει με χορηγίες σε τοπικά αθλητικά γεγονότα και αθλητές, 

διασφαλίζοντας μέγιστα οφέλη για  τον πολιτισμό και την ευημερία της Μάλτας.  

 

https://www.maltco.com/corporate/aboutus/

