ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η INTRALOT Εισάγει τη Δυνατότητα Στοιχηματισμού
σε παιχνίδια E*SOCCER στην Μάλτα
Η Maltco Lotteries ενισχύει το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο U*BET μέσω της διάθεσης
νέων παιχνιδιών στοιχηματισμού E*SOCCER.
13 Ιουλίου, 2020
Η INTRALOT και η θυγατρική της στην Μάλτα, Maltco Lotteries, ανακοινώνουν την εισαγωγή δυνατότητας
στοιχηματισμού σε παιχνίδια E*SOCCER, εμπλουτίζοντας το στοιχηματικό της προϊόν U*BET με ένα από τα
ταχύτερα αναπτυσσόμενα αθλητικά θεάματα στον κόσμο. Τα παιχνίδια E*SOCCER θα είναι διαθέσιμα σε όλο το
δίκτυο σημείων πώλησης της Maltco Lotteries, προσφέροντας άριστη και υπεύθυνη ψυχαγωγική εμπειρία.
Μέσω των παιχνιδιών U*BET E*SOCCER, η Maltco Lotteries θα προσφέρει στους παίκτες τη δυνατότητα να
στοιχηματίζουν σε μερικά από τα πιο δημοφιλή διεθνή ηλεκτρονικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου του FIFA20, σε
συνεργασία με την SPORTRADAR. Το E*SOCCER είναι ένα πρωτοποριακό άθλημα όπου οι επαγγελματίες παίκτες
και οι αντίστοιχες ομάδες τους διαγωνίζονται για την απόκτηση υψηλών κερδών στα μεγαλύτερα αθλητικά
τουρνουά του κόσμου.
«Η Maltco Lotteries επιδιώκει πάντα να καινοτομεί και να διαφοροποιεί τα προϊόντα της εισάγοντας νέα παιχνίδια
στην αγορά της Μάλτας. Η INTRALOT έχει συμβάλει καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό της εταιρίας μας μέσω των
λύσεων νέας γενιάς που μας παρέχει», δήλωσε ο κ. Βασίλειος Κασιωτάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Maltco
Lotteries. «Ως πρωτοπόρος διοργανωτής αθλητικού στοιχήματος στην Μάλτα και έχοντας καθιερώσει το U*BET
ως ένα κορυφαίο και αξιόπιστο προϊόν αθλητικού στοιχήματος, ήταν φυσικό για την Maltco Lotteries να κάνει το
επόμενο βήμα και να επεκτείνει περαιτέρω το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο με ηλεκτρονικά πρωταθλήματα.
Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους παίκτες των παιχνιδιών E*SOCCER μια ολοκληρωμένη επιλογή
στοιχηματισμού με εύκολη συμμετοχή και να αναβαθμίσουμε υπεύθυνα την εμπειρία του παίκτη».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. Χρήστος Δημητριάδης, δήλωσε «Είμαστε υπερήφανοι που
βλέπουμε την Maltco Lotteries να είναι στην αιχμή του ψηφιακού μετασχηματισμού για την εξέλιξη του εμπορικού
της δικτύου και να προσφέρει αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία στην πελατειακή της βάση. Η INTRALOT διαθέτει
ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο λύσεων νέας γενιάς και εξαιρετική τεχνογνωσία διαχείρισης τυχερών παιχνιδιών,
δίνοντας το πλεονέκτημα στις Λοταρίες και τους διαχειριστές τυχερών παιχνιδιών να αξιοποιήσουν νέες
ευκαιρίες σε πρωτοφανείς καιρούς για την περαιτέρω ανάπτυξή τους».
Η δυνατότητα στοιχηματισμού στα παιχνίδια E*SOCCER παρέχεται καθημερινά στο πλήρως λειτουργικό δίκτυο
σημείων πώλησης της Maltco Lotteries, όπου εφαρμόζονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα κοινωνικής
αποστασιοποίησης, προσφέροντας ένα ασφαλές περιβάλλον με πλήθος ψυχαγωγικών παιχνιδιών για τους
παίκτες ειδικά σχεδιασμένων σύμφωνα με τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα παιχνίδια E*SOCCER, οι παίκτες μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο της εταιρίας και τις σελίδες
κοινωνικής δικτύωσης ή να καλέσουν τη Γραμμή Εξυπηρέτησης της Maltco Lotteries στο +356 23883333, από
Δευτέρα έως Κυριακή από τις 6πμ έως τις 8μμ.
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

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
πραγματοποιεί 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.

