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Η INTRALOT ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας με την Evolution 

Gaming, κορυφαίο πάροχο λύσεων Live Casino. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Evolution Gaming θα 

προσφέρει τις υπηρεσίες της στους πελάτες της INTRALOT σε όλο τον κόσμο. 

 

Με ισχυρή παρουσία σε 44 κράτη και πολιτείες με ρυθμισμένη αγορά, η INTRALOT θα αξιοποιήσει τη 

νέα στρατηγική συνεργασία για να ενισχύσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διοργανωτών τυχερών 

παιχνιδιών και να προσφέρει υπεύθυνη ψυχαγωγική εμπειρία στους παίκτες. 

 

Βάση της συμφωνίας, θα είναι δυνατή η αξιοποίηση της πλήρους σουίτας των παιχνιδιών Live Casino 

της Evolution Gaming, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης γκάμας των νέων παιχνιδιών Game Show, 

όπως είναι το Crazy Time, Mega Ball και Lightning Roulette. 

 

Ο κ. Sebastian Johannisson, Διευθύνων Σύμβουλος της Evolution είπε: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και 

αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή που θα συνεργαστούμε με την INTRALOT, μια εταιρία με ηγετική θέση στον 

κλάδο των τυχερών παιχνιδιών». 

 

Ο κ. Νίκος Νικολακόπουλος, Executive VP, Group CCO της INTRALOT, δήλωσε: «Παραμένουμε σταθεροί 

στη δέσμευση μας να οικοδομήσουμε μια ισχυρή ομάδα στρατηγικών συνεργατών με σκοπό να 

προσφέρουμε εξαιρετική ψυχαγωγική εμπειρία στους πελάτες μας. Η Evolution Gaming αποτελεί ένα 

ακόμα αξιόπιστο μέλος του δικτύου αυτού και ανυπομονούμε για τη συνεργασία μας σε παγκόσμιο 

επίπεδο». 
 

 
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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