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Η INTRALOT ανακοινώνει την υπογραφή νέου συμβολαίου μεταξύ του Κρατικού Τουρκικού
Οργανισμού SporToto και της INTELTEK, της θυγατρικής της στην Τουρκία σε συνεργασία με
την Turkcell, για τη συνέχιση της λειτουργίας και παροχής τεχνικής υποστήριξης του
επιτυχημένου και πολύ δημοφιλούς παιχνιδιού προκαθορισμένου αθλητικού στοιχήματος
Iddaa μέχρι και ένα επιπλέον έτος από την 29η Αυγούστου 2018. Το νέο συμβόλαιο έγινε με
τους ίδιους βασικούς όρους της δεκαετούς σύμβασης που έληξε στις 28 Αυγούστου 2018.
Το πρώτο συμβόλαιο ανατέθηκε από τη SporToto στην INTELTEK το 2003 για την εισαγωγή
του παιχνιδιού Iddaa το 2004 ενώ οι υπηρεσίες αυτές επεκτάθηκαν με την κατακύρωση
διεθνούς διαγωνισμού το 2008.

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”.
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