
 

 

 

 

 

 

Η INTRALOT ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 550 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ PHOTON 

 

6 Φεβρουαρίου, 2019 

 

Η LOTTO Hamburg GmbH, μία από τις Κρατικές Λοταρίες της Γερμανίας, ανέθεσε στην INTRALOT 

Global Operations B.V. θυγατρική εταιρεία της INTRALOT S.A., σύμβαση αντικατάστασης 

τερματικών τυχερών παιχνιδιών. Η INTRALOT επελέγη ως προμηθευτής τεχνολογίας λογισμικού 

κατόπιν διεξοδικής διαγωνιστικής διαδικασίας και αξιολόγησης επικύρωσης (proof-of-concept). 

 

Η συμφωνία περιλαμβάνει την παράδοση 550 τερματικών τυχερών παιχνιδιών PHOTON, 

εκτυπωτών και οθονών, συμπεριλαμβανομένου του ενσωματωμένου λογισμικού λειτουργικού 

συστήματος και των περιφερειακών συστημάτων, καθώς και προαιρετική παράδοση επιπλέον 

100 τερματικών τυχερών παιχνιδιών PHOTON κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η συμφωνία 

καλύπτει επίσης τη συντήρηση και υποστήριξη των τερματικών, και του ενσωματωμένου 

λογισμικού λειτουργικού συστήματος και των οθονών. 

 

To PHOTON αποτελεί κορυφαίο τερματικό λοταρίας και το πρώτο πλήρους μεγέθους τερματικό 

για τα λιανικά δίκτυα, το οποίο αξιοποιεί τη χρήση τεχνολογίας ανίχνευσης εικόνων για την 

ανάγνωση δελτίων και γραμμικών κωδικών κάθε είδους. Η πλήρης απουσία κινούμενων 

εξαρτημάτων μαζί με την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία ICON Digital 

Imaging της INTRALOT, επιτυγχάνει αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία, ταχύτητα και ευκολία 

χρήσης σε ένα εντελώς νέο επίπεδο, όπως πιστοποιούν οι πράκτορες σε όλο τον κόσμο. Το 

PHOTON προσφέρει το μικρότερο αποτύπωμα στην κατηγορία του, πρωτοποριακή ισχύ 

επεξεργασίας με σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και μοναδική σπονδυλωτή 

αρχιτεκτονική, σε συνδυασμό με πολλές επιλογές και πρόσθετα όπως συσκευές ανάγνωσης 

δακτυλικών αποτυπωμάτων, πολλαπλές τεχνολογίες συνδεσιμότητας και εξωτερικές web 

κάμερες. Επομένως, το PHOTON είναι μία λύση υψηλής και οικονομικής απόδοσης για κάθε 

Λοταρία που αναζητά ασφαλή και ευέλικτα τερματικά που συμμορφώνονται με τα αυστηρότερα 

πρότυπα ποιότητας. 

 

Η LOTTO HAMBURG είναι ο κρατικός αδειοδοτημένος οργανισμός διαχείρισης τυχερών 

παιχνιδιών του ομόσπονδου κρατιδίου του Αμβούργου και προσφέρει παιχνίδια όπως LOTTO 

6από49, GlücksSpirale, KENO, EuroJackpot καθώς επίσης και τα νόμιμα αθλητικά στοιχηματικά 

παιχνίδια ODDSET και Toto για πάνω από 60 χρόνια. Η LOTTO Hamburg GmbH διαθέτει σήμερα 

περίπου 440 σημεία πώλησης που κατανέμονται σε όλη την μητροπολιτική περιοχή του 

ομόσπονδου κρατιδίου του Αμβούργου, στα οποία οι παίκτες ενημερώνονται για τα προϊόντα 

που προσφέρει η LOTTO Hamburg και όπου καταθέτουν τα στοιχήματά τους. Το 2018 η Λοταρία 

σημείωσε πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ σε επιχειρησιακά έσοδα. Τον Σεπτέμβριο του 2018, η 

INTRALOT ανέλαβε το δεκαετές συμβόλαιο για την παροχή της νέας πλατφόρμας ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης και λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών με δυνατότητα παράλληλης 

διαχείρισης πολλαπλών οργανισμών τυχερών παιχνιδιών, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες 

ανάγκες και απαιτήσεις της LOTTO HAMBURG, καθώς επίσης και στη γερμανική αγορά κρατικών 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 



οργανισμών διαχείρισης τυχερών παιχνιδιών, ώστε να υποστηρίξει τους στρατηγικούς και 

επιχειρησιακούς στόχους της LOTTO HAMBURG. 

 

Ο κ. Michael Heinrich, Διευθύνων Σύμβουλος της LOTTO HAMBURG GmbH, δήλωσε: «Τα Σημεία 

Πώλησης της Λοταρίας μας είναι πρωταρχικής σημασίας για την επιτυχία των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτών μας στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών και η αντικατάσταση των τερματικών 

τυχερών παιχνιδιών αποτελεί τμήμα του σχεδίου μας που αφορά στην ανάπτυξη και τον 

εκσυγχρονισμό του λιανικού δικτύου της λοταρίας μας. Η λύση της INTRALOT καθορίστηκε ως η 

κορυφαία στον κλάδο και η βέλτιστη που θα καλύψει πλήρως τις ιδιαίτερες ανάγκες της LOTTO 

Hamburg. Είμαστε ενθουσιασμένοι να ανακοινώσουμε την ανάθεση της σύμβασης στην INTRALOT, 

συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους.» 

 

Ο κ. Νίκος Νικολακόπουλος, Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της INTRALOT, δήλωσε: «Σε συνέχεια 

της πρόσφατης ανάθεσης έργου που αφορά στην παράδοση της νέας σουίτας λοταριακού 

λογισμικού στη LOTTO Hamburg, αποτελεί τιμή για εμάς η διαρκής εμπιστοσύνη που μας δείχνει η 

LOTTO Hamburg και η απόφασή της να επιλέξει την INTALOT ως τον τεχνολογικό προμηθευτή των 

νέων και αναβαθμισμένων τερματικών τυχερών παιχνιδιών. Η επιλογή της επικυρώνει την άριστη 

συνεργασία μας και αποδεικνύει ότι έχουμε ικανοποιήσει επιτυχώς τους Στρατηγικούς και 

Επιχειρησιακούς στόχους της LOTTO Hamburg. Οι λιανικοί πωλητές και οι παίκτες της Λοταρίας 

θα απολαύσουν την ευκολία που προσφέρουν τα καλύτερα και πιο αξιόπιστα τερματικά τυχερών 

παιχνιδιών στον κόσμο και προσβλέπουμε στην επόμενη δεκαετία της συνεργασίας μας.» 

 

 

INTRALOT 

 

Η INTRALOT, εισηγμένη εταιρεία 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 52 κράτη και πολιτείες του κόσμου με ρυθμισμένη αγορά. Με κύκλο 

εργασιών €1,1 δις και περίπου 5.100 εργαζομένους (3.100 εκ των οποίων στη μητρική και σε 

θυγατρικές εταιρείες και 2.000 σε συγγενείς) το 2017, η INTRALOT αναπτύσσεται με βάση από 

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 εταιρεία έχει 

σχεδιάσει ένα νέο οικοσύστημα ολιστικών λύσεων για όλα τα κανάλια διανομής (omni-channel) 

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. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

- Κα. Σπυράντα Αναμούρογλου, Corporate Communications Manager, email: 

anamouroglou@intralot.com ή Τηλέφωνο: +30-210 6156000, Φαξ: +30-210 6106800, 

www.intralot.com 
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