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Η INTRALOT και η θυγατρική της στην Μάλτα, Maltco Lotteries, ανακοινώνουν την έναρξη της δυνατότητας 

στοιχηματισμού σε εικονικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου μέσω του U*BET Virtual Sports, ενός εξαιρετικά 

ρεαλιστικού παιχνιδιού προηγμένης τεχνολογίας με εντυπωσιακά γραφικά, σχεδιασμένο να αναβαθμίσει την 

παικτική εμπειρία. Το νέο προϊόν, που φέρει τη σφραγίδα του βραβευμένου παρόχου εικονικών παιχνιδιών 

Inspired Entertainment, εμπλουτίζει το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο αθλητικού στοιχήματος του U*BET και είναι 

διαθέσιμο σε όλο το δίκτυο σημείων πώλησης της Maltco Lotteries. 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Maltco Lotteries, κ. Βασίλειος Κασιωτάκης, δήλωσε ότι αυτή η εξέλιξη είναι πολύ 

σημαντική, καθώς δίνει τη δυνατότητα στην Maltco Lotteries να συνεχίζει να προσφέρει ένα πλούσιο και 

ψυχαγωγικό χαρτοφυλάκιο αθλητικών στοιχημάτων. «Ως διαχειριστής της Εθνικής Λοταρίας και πάροχος του 

κορυφαίου αθλητικού στοιχήματος της Μάλτας, είμαστε ενθουσιασμένοι που εμπλουτίσαμε περαιτέρω το 

προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του U*BET με ένα προϊόν προηγμένης τεχνολογίας που θα προσφέρει απαράμιλλη 

εμπειρία στον παίκτη. Το δίκτυο σημείων πώλησης της Maltco Lotteries παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον, καθώς  

εφαρμόζει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και τους κανονισμούς για την καταπολέμηση 

της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προσφέροντας πλήθος ψυχαγωγικών παιχνιδιών 

ειδικά σχεδιασμένων σύμφωνα με τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού».  
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. Χρήστος Δημητριάδης, είπε ότι η εισαγωγή του νέου προϊόντος 

επιβεβαιώνει τη δέσμευση της INTRALOT να προσφέρει καινοτόμα παιχνίδια και αναβαθμισμένη εμπειρία 

παιχνιδιού στους παίκτες της Μάλτας. «Η Μάλτα αποτελεί μια σημαντική αγορά για την INTRALOT και είμαστε 

χαρούμενοι που προσφέρουμε περισσότερες στοιχηματικές επιλογές με την εισαγωγή κορυφαίων παιχνιδιών, 

ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες της τοπικής αγοράς».  
 

Το U*BET Virtual Sports αποτελείται από ένα πλήθος εικονικών ποδοσφαιρικών αγώνων σταθερών αποδόσεων, 

που διεξάγονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πέντε λεπτών. Το παιχνίδι περιλαμβάνει κορυφαία 

πρωταθλήματα και αθλητικές ομάδες, ενώ χρησιμοποιεί προηγμένους αλγόριθμους και μια πιστοποιημένη 

γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG) για τον καθορισμό των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, τα ιστορικά δεδομένα 

χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τις πιθανότητες μελλοντικών αποτελεσμάτων αγώνων με βάση την 

προηγούμενη απόδοση των πραγματικών ποδοσφαιρικών ομάδων που συμμετείχαν σε εγχώρια και διεθνή 

πρωταθλήματα. 

 
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». 

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/

