
 
 

 

 
 

 

Η Εθνική Λοταρία της Μάλτας Επεκτείνεται στο Διαδίκτυο με το INTRALOT LotosXi 

Η Maltco Lotteries Εξοπλίζεται με Τεχνολογία Αιχμής της INTRALOT και προσφέρει στους παίκτες της 

απλοποιημένη εμπειρία παιχνιδιού διαθέτοντας Online τα δημοφιλέστερα αριθμοπαιχνίδια της. 

 

30 Οκτωβρίου 2020 
 

Η INTRALOT ανακοινώνει την εισαγωγή του LotosXi στην Maltco Lotteries και δίνει τη δυνατότητα στην Εθνική Λοταρία 

της Μάλτας να επεκτείνει τα αριθμοπαιχνίδια της στο διαδίκτυο. Συνεπής στη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού, η 

Maltco Lotteries εξοπλίζεται με την προηγμένη λύση για Ψηφιακές Λοταρίες, INTRALOT LotosXi, και δημιουργεί μια 

συναρπαστική εμπειρία για τα αγαπημένα παιχνίδια των παικτών της SUPER 5, LOTTO, Quaterno+, SUPERSTAR και Quick 

KENO. Τα παιχνίδια είναι διαθέσιμα online από σήμερα 30/10/2020 ικανοποιώντας τη μεγάλη ζήτηση των παικτών της 

εταιρίας για μια ενοποιημένη παικτική εμπειρία που θα συνδέει τον φυσικό με τον ψηφιακό κόσμο. 
 

Το LotosXi δίνει τη δυνατότητα στον πάροχο να ελέγχει τις συνδρομές των παικτών σε κάθε διαθέσιμο παιχνίδι και να 

διαχειρίζεται το περιεχόμενο τους, επιτρέποντας την πλήρη παραμετροποίηση του με βάση τα χαρακτηριστικά της τοπικής 

αγοράς (τοπικοποίηση) και τις προσωπικές προτιμήσεις του παίκτη. Η λύση είναι διαθέσιμη σε πολλαπλά κανάλια και 

προσφέρει μια ευρεία γκάμα καινοτόμων και ελκυστικών παιχνιδιών. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης των 

ψηφιακών δεδομένων με στόχο τη διαμόρφωση εξατομικευμένης εμπειρίας παίκτη, δημιουργώντας προστιθεμένη αξία 

για τη Λοταρία αλλά και για τον ίδιο τον παίκτη. 
 

«Στο επίκεντρο του σχεδιασμού των προϊόντων μας βρίσκεται ο παίκτης. Εισάγουμε τεχνολογίες αιχμής για να 

δημιουργήσουμε μια ενοποιημένη παικτική εμπειρία σε όλα τα κανάλια», δήλωσε ο κ. Χρήστος Δημητριάδης, Διευθύνων 

Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που με τη λύση του LotosXi παρέχεται η δυνατότητα στην 

Maltco Lotteries να προσφέρει στους παίκτες της την ευκαιρία να συμμετέχουν υπεύθυνα σε παιχνίδια iLottery, 

συνεισφέροντας περαιτέρω στα έσοδα για κοινωφελείς σκοπούς». 
 

Σχολιάζοντας αυτό το επίτευγμα, ο κ. Βασίλειος Κασιωτάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Maltco Lotteries, δήλωσε ότι η 

Εταιρία είναι ενθουσιασμένη που ξεκινάει να προσφέρει υπηρεσίες και να ψυχαγωγεί τους παίκτες της Μάλτας μέσα από 

ένα νέο κανάλι συμμετοχής σε συνδυασμό με το παραδοσιακό εμπορικό της δίκτυο. Πρόσθεσε ότι «η σημερινή ανακοίνωση 

είναι αποτέλεσμα της συνεχούς εργασίας και προσπάθειας των ομάδων της Maltco Lotteries και της INTRALOT, οι οποίες 

ανταποκρίθηκαν αποτελεσματικά με ταχύτητα και ευελιξία στις πρωτοφανείς προκλήσεις της πανδημίας του Covid-19. Ο 

στόχος της νέας γενιάς iLottery είναι να προσφέρει στους νέους και υπάρχοντες παίκτες πιο γρήγορα και εύκολη πρόσβαση 

στα δημοφιλέστερα αριθμοπαιχνίδια της Μάλτας». Καταλήγοντας είπε ότι, ένα τόσο σημαντικό ορόσημο εδραιώνει τη 

θέση της Maltco Lotteries στο μέλλον. 
 

Τα παιχνίδια είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας https://online.maltco.com και προσφέρονται με την άδεια της Αρχής 

Τυχερών Παιχνιδιών της Μάλτας σε εγγεγραμμένους παίκτες ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι 

αποκλειστικά στην Μάλτα. 

 
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». 

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.  
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