
 

 

 

 

 

Η INTRALOT καλωσορίζει στο περίπτερο της στη 83η ΔΕΘ  

τον Wilbur Ross, Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ  

 

 

10 Σεπτεμβρίου 2018 

 

Η 83η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης άνοιξε τις πύλες της στις 8 Σεπτεμβρίου 2018, 

φιλοξενώντας ως τιμώμενη χώρα τις ΗΠΑ, με τη συμμετοχή της INTRALOT ως χρυσός 

χορηγός του αμερικανικού περιπτέρου. Επικεφαλής της υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας της 

αμερικανικής κυβέρνησης ήταν ο Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, κ. Wilbur Ross. Ο Διευθύνων 

Σύμβουλος της INTRALOT Αντώνης Κεραστάρης καλωσόρισε στο περίπτερο της INTRALOT 

τον Έλληνα πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα και τον Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ κ. 

Wilbur Ross που συνοδεύονταν από τον Αμερικανό Πρέσβη στην Ελλάδα κ. Geoffrey Pyatt, 

και τον Πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Σίμο Αναστασόπουλο.  

 

Η νέα γενιά λύσεων για το αθλητικό στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια καθώς και οι 

τελευταίες εκδόσεις των τερματικών πρακτορείων και αυτόματων πωλήσεων αναδεικνύουν 

μοναδικές εμπειρίες για τον παίκτη και εστιάζουν στις τεχνολογίες ψηφιακού 

μετασχηματισμού και στις ολιστικές λύσεις.  

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. Αντώνης Κεραστάρης δήλωσε: «Είναι 

μεγάλη τιμή για εμάς να συμμετέχουμε στη φετινή ΔΕΘ ως χρυσός χορηγός και μέλος του 

Αμερικανικού περιπτέρου, παρουσιάζοντας τις κορυφαίες τεχνολογίες που διαθέτουμε ως 

εταιρεία. Η επιτυχία μας στις ΗΠΑ είναι αποτέλεσμα της σταθερής μας δέσμευσης στην 

καινοτομία και της συνέπειάς μας στις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, δημιουργώντας 

ευέλικτες πλατφόρμες για ολοκληρωμένες λύσεις σε όλα τα κανάλια διανομής, προσφέροντας 

ανάπτυξη στους πελάτες μας και Υπεύθυνο Παιχνίδι στους παίκτες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα 

των προσπαθειών μας για τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, που θα 

ενδυναμώσουν τη θέση μας σε ώριμες αγορές όπως οι ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται στο κέντρο 

του στρατηγικού μας σχεδιασμού για δημιουργία μακροχρόνιας αξίας.»  

 

 

 

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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