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Η INTRALOT ανακοινώνει την πενταετή ανανέωση του συμβολαίου της με την Λοταρία 

του New Hampshire. Η ανανέωση θα ξεκινήσει στο τέλος του τρέχοντος συμβολαίου 

που λήγει στις 30 Ιουνίου 2020, παρατείνοντας τη συνεργασία μέχρι τις 30 Ιουνίου 

2025. 

 

Η Επιτροπή της Λοταρίας του New Hampshire είναι η πρώτη και παλαιότερη λοταρία 

της Αμερικής και διατηρεί την ηγετική της θέση στη βιομηχανία των τυχερών 

παιχνιδιών. Η INTRALOT ξεκίνησε τη συνεργασία με τη Λοταρία του New Hampshire 

το 2010. 

 

Το Keno είναι το πιο πρόσφατο παιχνίδι που έχει προστεθεί στο χαρτοφυλάκιο της 

Λοταρίας. Ονομάζεται "KENO 603" και εκτελείται από περιφερειακά συστήματα, που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανανέωσης. Τα έσοδα από την προβλεπόμενη 

αύξηση που θα αποφέρει το Keno θα επιτρέψουν στην Πολιτεία του New Hampshire 

τη χρηματοδότηση του προγράμματος βρεφονηπιακών σταθμών για τα επόμενα 

χρόνια. 

 

Ο κ. Charlie McIntyre, Διευθύνων Σύμβουλος της Λοταρίας του New Hampshire, 

δήλωσε: "Η συνεργασία μας με την INTRALOT για το συμβόλαιο τυχερών παιχνιδιών 

τα τελευταία οκτώ χρόνια έχει σημειώσει εκπληκτική επιτυχία. Η INTRALOT έχει 

μεγάλη κατανόηση της αγοράς μας και προσβλέπουμε στη μελλοντική μας 

συνεργασία.” 

 

Ο κ. John Donahue, Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT στις ΗΠΑ, δήλωσε: "Η 

λοταρία του New Hampshire έχει μια καταπληκτική ομάδα με την οποία η INTRALOT 

έχει το προνόμιο να συνεργάζεται τα τελευταία οκτώ χρόνια εξ ονόματος και για 

λογαριασμό των πολιτών του New Hampshire. Η INTRALOT εκτιμά την εμπιστοσύνη 

της και προσβλέπει στη συνέχεια της επιτυχημένης συνεργασίας. " 

 
 

 

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 σε θυγατρικές εταιρείες και 2.000 σε συγγενείς) το 2017, η INTRALOT αποτελεί μία ισχυρή 

εταιρεία, η οποία αναπτύσσει τα προϊόντα της εστιάζοντας στην εμπειρία του παίκτη. Η INTRALOT είναι 

τοποθετημένη στρατηγικά, ώστε να προσφέρει στις λοταρίες και στους οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών σε όλον 



τον κόσμο βιώσιμες λύσεις και λειτουργική τεχνογνωσία. Μέσω μιας δυναμικής και ενιαίας προσέγγισης ανάπτυξης 

προϊόντων (omni-channel), η INTRALOT προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο πρωτοποριακών 

συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών για όλους τους τομείς τυχερών παιχνιδιών (Λοταρία, Στοίχημα, 

Interactive, VLT). Οι παίκτες μπορούν να απολαμβάνουν μια ενιαία και εξατομικευμένη εμπειρία μέσω 

συναρπαστικών τυχερών παιχνιδιών με ελκυστικό περιεχόμενο σε όλα τα κανάλια διανομής, τόσο διαδραστικά 

όσο και λιανικής. Για τις διεθνείς δραστηριότητές της η INTRALOT έχει λάβει από την Παγκόσμια Ένωση Λοταριών 

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

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

- Κo. Χρυσόστομο Σφάτο, Group Director Corporate Affairs, email: sfatos@intralot.com ή  

Τηλέφωνο: +30-210 6156000, Φαξ: +30-210 6106800, www.intralot.com 
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