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Η INTRALOT ανακοινώνει ότι η θυγατρική της στις ΗΠΑ, INTRALOT, Inc., υπέγραψε συμφωνία με την
Διοργανώτρια Αρχή του Πρωταθλήματος Μπέιζμπολ των ΗΠΑ MLB (Major League Baseball), για να
γίνει Επίσημος Συνεργάτης της, με την έναρξη της επίσημης σεζόν του 2020 κατά την οποία θα
διεξαχθούν 60 αγώνες. Με τη συμφωνία αυτή η INTRALOT, Inc. αποκτά το δικαίωμα χρήσης όλων των
επίσημων στατιστικών στοιχείων της MLB, εμπορικών σημάτων και λογοτύπων στις πλατφόρμες
αθλητικού στοιχήματος που διαχειρίζεται.
Η συμφωνία αυτή, σε συνδυασμό με άλλες συνεργασίες της INTRALOT, Inc., θα ωφελήσει άμεσα τις
Λοταρίες και τους παίκτες τους, αναβαθμίζοντας την παικτική εμπειρία, τόσο στο επίγειο δίκτυο
σημείων πώλησης, όσο και στο διαδικτυακό. Η φετινή σεζόν της MLB με 60 αγώνες θα είναι μοναδική
και η εταιρία ανυπομονεί να προσφέρει στους πελάτες της μια συναρπαστική εμπειρία αθλητικού
στοιχηματισμού.
Ο κ. Byron Boothe, CEO της INTRALOT, Inc., δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για τη
συνεργασία μας με την MLB, η οποία θα δημιουργήσει στους πελάτες μας και τους φιλάθλους του
πρωταθλήματος Μπέιζμπολ μια εξαιρετική εμπειρία στοιχηματισμού. Υπάρχει μεγάλη προσδοκία για
τη φετινή σεζόν και εμείς δεσμευόμαστε ότι θα προσφέρουμε την καλύτερη λύση αθλητικού
στοιχηματισμού, αξιοποιώντας αυτή τη σημαντική συνεργασία».
Η INTRALOT, Inc. διαχειρίζεται το αθλητικό στοίχημα στην πολιτεία της Μοντάνα και στην Περιφέρεια
της Κολούμπια, ενώ πρόκειται να ξεκινήσει τη λειτουργία αθλητικού στοιχήματος και στο Νιου Χάμσαϊρ
τους επόμενους μήνες.

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
το «Responsible Gaming Framework» και για τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας των ψηφιακών υπηρεσιών της με το «WLA
Security Control Standard». www.intralot.com
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