
 

 

 

 

 

Η INTRALOT Υπογράφει Επέκταση Συμβολαίου με την Lotterywest 

στη Δυτική Αυστραλία μέχρι το 2026 

 
 

30 Δεκεμβρίου 2020 

 

Η INTRALOT ανακοινώνει ότι η θυγατρική της INTRALOT Australia, υπέγραψε επέκταση συμβολαίου με 

τον υπάρχοντα πελάτη της Lotterywest, την Κρατική Λοταρία στη Δυτική Αυστραλία, από τον Ιανουάριο 

του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2026 μέσω ετήσιων ανανεώσεων. Η INTRALOT Australia θα συνεχίσει 

να παρέχει το λοταριακό λειτουργικό σύστημα και τις υπηρεσίες της για τη λειτουργία της Lotterywest. 

 

Η επέκταση της συνεργασίας αποτελεί για την INTRALOT Australia απόδειξη της επιτυχημένης 

υλοποίησης της πλατφόρμας ανοιχτής αρχιτεκτονικής LOTOS και των προηγμένων τερματικών της 

που προσφέρουν στον παίκτη μια αναβαθμισμένη εμπειρία. Τα τελευταία δεκατρία χρόνια, η INTRALOT 

Australia δίνει τη δυνατότητα στην Lotterywest να παρέχει ένα περιβάλλον υπεύθυνου παιχνιδιού, 

εκπληρώνοντας τον σκοπό της να συνεισφέρει στους κοινωφελείς πόρους της κοινότητας της Δυτικής 

Αυστραλίας. 

 

Ο κ. Μάριος Μητρομάρας, Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT Australia δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι 

που συνεχίζουμε τη σημαντική και σταθερή συνεργασία μας με την Lotterywest, έναν αξιόλογο 

διαχειριστή τυχερών παιχνιδιών με εξαιρετική συνεισφορά στην κοινωνία της Δυτικής Αυστραλίας. 

Αυτή η επέκταση φανερώνει την εμπιστοσύνη της Λοταρίας στην τεχνολογία, τα συστήματα και την 

υποστήριξη της INTRALOT». 

 

 

 

 

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 42 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». 
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