ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Η INTRALOT ανακοινώνει ότι η θυγατρική της στις ΗΠΑ, INTRALOT Inc., υπέγραψε επέκταση συμβολαίου
έως το 2029 με την Georgia Lottery Corporation, τη Λοταρία της Πολιτείας της Τζόρτζια στις ΗΠΑ,
συνεχίζοντας την επιτυχημένη εξαετή συνεργασία της. Το έργο αφορά στην παροχή προηγμένων
υπηρεσιών για την παρακολούθηση των παιγνιομηχανών COAM (Coin Operated Amusement Machines).
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. Χρήστος Δημητριάδης, δήλωσε: «Θα ήθελα να
ευχαριστήσω την Georgia Lottery Corporation για τη μακροχρόνια συνεργασία μας, που έχει σκοπό να
συνδράμει στη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς σε εκπαιδευτικούς πόρους της Πολιτείας της Τζόρτζια.
Είμαστε ενθουσιασμένοι βλέποντας την τεχνολογία και τις υπηρεσίες μας να συμβάλλουν στον
μετασχηματισμό του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών και να δημιουργούν πολλαπλές ευκαιρίες
ανάπτυξης».
«Είμαστε χαρούμενοι για την επέκταση της συνεργασίας μας με την Georgia Lottery Corporation για τη
διαχείριση του έργου COAM. Η επιτυχημένη πορεία μας μαζί τα τελευταία έξι χρόνια, μας δίνει μεγάλη
ικανοποίηση, καθώς έχουμε προσφέρει σημαντικά στο πρόγραμμα υποτροφιών Hope Scholarship, ενώ
αναμένουμε αντίστοιχες ευκαιρίες στο μέλλον. Πιστεύουμε ότι η επέκταση της συνεργασίας μας και η
ισχυρή τεχνολογική αναβάθμιση της Λοταρίας θα εξασφαλίσουν ακόμα περισσότερα έσοδα για την
κοινωνία της Πολιτείας της Τζόρτζια», δήλωσε ο κ. Byron Boothe, Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT
Inc.
Οι ομάδες της INTRALOT και της Georgia Lottery Corporation, μέσα από τη στενή συνεργασία τους τα
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παιγνιομηχανών COAM. Με το νέο συμβόλαιο, η INTRALOT θα ενδυναμώσει με την προηγμένη
τεχνολογία της την Georgia Lottery Corporation, υποστηρίζοντας τις επιχειρησιακές ανάγκες της.
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».
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