
 

 

 

 

 

Η INTRALOT Εισάγει στην Taiwan Sports Lottery Corporation 

την Προηγμένη Λύση της CMS και νέα Παιχνίδια eSports  
 

Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Canvas της INTRALOT και τα νέα eSports παιχνίδια 

αναβαθμίζουν την εμπειρία στοιχηματισμού των παικτών της TSLC. 

 

 

22 Ιουνίου, 2020 

 

Η INTRALOT ανακοινώνει την επιτυχημένη έναρξη λειτουργίας του προηγμένου συστήματος διαχείρισης 

περιεχομένου (CMS), INTRALOT Canvas, και την εισαγωγή νέων παιχνιδιών eSports στην «Taiwan Sports 

Lottery Corporation» (TSLC), τον αδειοδοτημένο από την κυβέρνηση αποκλειστικό διοργανωτή 

στοιχήματος της Ταϊβάν, με σκοπό να προσφέρουν αναβαθμισμένη εμπειρία στοιχηματισμού στους 

παίκτες της. 

 

Με τον χρόνο διάθεσης να αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης στην ψηφιακή αγορά, 

το INTRALOT Canvas παρέχει τη δυνατότητα στην TSLC να υλοποιήσει και διαμορφώσει ταχύτατα έναν 

στοιχηματικό ιστότοπο βασισμένο σε τεχνολογία HTML5, προσβάσιμο από κινητό, tablet και υπολογιστή, 

προσφέροντας πλούσιο και προσωποποιημένο στοιχηματικό περιεχόμενο στους διαδικτυακούς παίκτες 

της, δίνοντάς της ένα στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Το INTRALOT Canvas είναι ένα 

προηγμένο σύστημα CMS με ενσωματωμένες λειτουργίες όπως, προσωποποίηση περιεχομένου, 

στατιστικά χρήσης και παικτικής δραστηριότητας, εφαρμογές μάρκετινγκ για τη διαχείριση της εμπειρίας 

των παικτών, καθώς και εξειδικευμένες στοιχηματικές λειτουργίες.  

 

Παράλληλα, η INTRALOT ολοκλήρωσε με επιτυχία την εισαγωγή δυνατότητας στοιχηματισμού στα 

eSports στην TSLC, εμπλουτίζοντας το στοιχηματικό της προϊόν με νέο περιεχόμενο και προσφέροντας 

αναβαθμισμένη εμπειρία του παίκτη. Τα νέα eSports παιχνίδια παρέχονται σε συνεργασία με την 

SPORTRADAR και το πρώτο που κυκλοφόρησε είναι το κορυφαίο και πιο δημοφιλές League of Legends 

(LOL), διαθέσιμο στο επίγειο δίκτυο σημείων πώλησης, καθώς και σε διαδικτυακά κανάλια. Περισσότερα 

παιχνίδια eSports πρόκειται να προστεθούν σύντομα. 

 

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ενσωματώσαμε με επιτυχία το INTRALOT Canvas, το νέο 

πολυεργαλείο διαχείρισης περιεχομένου, που θα μας εξασφαλίσει πιο αποτελεσματική λειτουργία και 

γρηγορότερη διάθεση στην αγορά», είπε ο κ. Ted Lin, Πρόεδρος της TSLC. «Επιπλέον, η εισαγωγή νέων 

παιχνιδιών eSports στην Ταϊβάν θα μας δώσει την ευκαιρία να εισέλθουμε στην ταχύτατα 

αναπτυσσόμενη αγορά στοιχηματισμού των eSports και να διευρύνουμε το κοινό μας με παίκτες από 

διαφορετικές αγορές». 

 

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε την TSLC, τον επί χρόνια συνεργάτη μας στην Ταϊβάν, να 

καθοδηγεί την αγορά των τυχερών παιχνιδιών και να συνεχίζει να αναπτύσσεται», είπε ο κ. Χρήστος 

Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT. «Στην INTRALOT, αξιοποιούμε την 

τεχνολογική μας εξειδίκευση για να ανταποκριθούμε στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς και να 

βοηθήσουμε τους πελάτες μας να προσφέρουν σταθερά αναβαθμισμένη ψυχαγωγική εμπειρία στους 

παίκτες τους». 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 



Ο στοιχηματισμός στα eSports έχει εξελιχθεί σε αναπτυσσόμενο κλάδο στην παγκόσμια αγορά του 

αθλητικού στοιχήματος και η πρόσφατη ταχεία άνοδος του αναμένεται να μετασχηματίσει τον κλάδο 

των τυχερών παιχνιδιών. Σύμφωνα με την έκθεση eSports Ecosystem του Business Insider Intelligence, το 

μέγεθος της αγοράς των eSports θα ξεπεράσει τα 1,5 δισ. δολάρια το 2023, ενώ προβλέπεται ότι η Ασία, 

η οποία θεωρείται η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή του κόσμου, θα γνωρίσει τη μεγαλύτερη αύξηση 

παικτών στα eSports. 

 

 

INTRALOT 

Η INTRALOT, εισηγμένη εταιρία που ιδρύθηκε το 1992, έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, τόσο ως 

προμηθευτής λύσεων, όσο και ως διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών σε 44 κράτη και πολιτείες του κόσμου με ρυθμισμένη αγορά. Με κύκλο 

εργασιών €0,7 δις και περίπου 3.800 εργαζομένους (2.200 εκ των οποίων στη μητρική και σε θυγατρικές εταιρίες και 1.600 σε συγγενείς) το 2019, 

η INTRALOT αναπτύσσεται με βάση την καινοτομία που αποσκοπεί στη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη. Η INTRALOT είναι τοποθετημένη 

στρατηγικά, ώστε να προσφέρει στις λοταρίες και στους οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών σε όλον τον κόσμο δοκιμασμένες λύσεις και 

λειτουργική τεχνογνωσία. Η εταιρία έχει σχεδιάσει ένα νέο οικοσύστημα ολιστικών λύσεων για όλα τα κανάλια διανομής (omnichannel) και όλες 

τις κατηγορίες περιεχομένου (Λοταρία, Στοίχημα, Interactive, VLT) για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των λοταριών. Η INTRALOT έχει λάβει από 

την Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA) την σημαντική πιστοποίηση αναφορικά με το Υπεύθυνο Παιχνίδι “WLA Responsible Gaming Framework” 

καθώς και τα πιστοποιητικά ασφάλειας ψηφιακών υπηρεσιών. 
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