
 
 

 
 

 

Η INTRALOT, Inc. υπογράφει 5-ετή επέκταση συμβολαίου 

με τη Λοταρία του Γουαϊόμινγκ 
 

6 Απριλίου 2022 

 

Η INTRALOT ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου της θυγατρικής της στις ΗΠΑ 

INTRALOT, Inc. με τη Λοταρία του Γουαϊόμινγκ για πέντε επιπλέον χρόνια. Η INTRALOT, Inc. 

θα συνεχίσει να παρέχει σύστημα λειτουργικής διαχείρισης και υπηρεσίες τυχερών 

παιχνιδιών στη Λοταρία του Γουαϊόμινγκ μέχρι τον Αύγουστο του 2029. 
 

Από την πρώτη κυκλοφορία του παιχνιδιού WyoLotto το 2014 και σε στενή συνεργασία με 

τη Λοταρία του Γουαϊόμινγκ, η INTRALOT, Inc. στηρίζει σταθερά τη Λοταρία στην επέκταση 

του χαρτοφυλακίου της, με πιο πρόσφατο το παιχνίδι κληρώσεων «2by2®» που 

προστέθηκε τον Μάρτιο του 2021. Με τη συνεχή ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου παιχνιδιών 

της και τη συνεργασία με την INTRALOT, Inc., η Λοταρία του Γουαϊόμινγκ έχει συνεισφέρει 

πάνω από 25 εκατ. δολάρια σε μόλις πέντε χρόνια στην Πολιτεία του Γουαϊόμινγκ. 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Λοταρίας του Γουαϊόμινγκ, κ. Jon Clontz, δήλωσε: «Στη 

Λοταρία του Γουαϊόμινγκ, η διαδικασία επιλογής ενός τεχνολογικού παρόχου για τυχερά 

παιχνίδια είναι ζωτικής σημασίας και τη διαχειριζόμαστε με πλήρη υπευθυνότητα. Είναι 

τιμή μας να επεκτείνουμε τη σχέση μας με την INTRALOT, Inc. και συνεχίζουμε να 

βασιζόμαστε στην αμοιβαία επωφελή, αξιόπιστη και υψηλών επιδόσεων συνεργασία μας». 
 

«Είμαστε ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη και τη μακροχρόνια συνεργασία με τη Λοταρία 

του Γουαϊόμινγκ και προσδοκούμε στη δημιουργία περαιτέρω αξίας και ανάπτυξής της 

μέσω της τεχνολογίας αιχμής και της προηγμένης ποιότητας των υπηρεσιών μας», δήλωσε 

ο Byron Boothe, Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT, Inc. «Προσβλέπουμε στη στενή 

συνεργασία και στη συνεισφορά μας στη δημιουργία εσόδων για τη μεγάλη Πολιτεία του 

Γουαϊόμινγκ». 
 

 
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 41 κράτη και πολιτείες του κόσμου με 

ρυθμισμένη αγορά, Με περίπου 3,400 εργαζομένους το 2020, 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 το «Responsible Gaming Framework» και για τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας των ψηφιακών 

υπηρεσιών της με το «WLA Security Control Standard». 

Για περισσότερες πληροφορίες: INTRALOT Press Office, Τηλ.: +30 2106156000, email: press_office@intralot.com 

 

ΛΟΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΟΥΑΪΌΜΙΝΓΚ 

Από την ίδρυσή της το 2014, η Λοταρία του Γουαϊόμινγκ έχει πληρώσει περισσότερα από 95 εκατ. δολάρια στους νικητές της 

και έχει συνεισφέρει περισσότερα από 25 εκατ. δολάρια στην Πολιτεία του Γουαϊόμινγκ που διανέμονται σε πόλεις και 

κομητείες. 
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