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Ανακοίνυζη Άλλυν Σημανηικών Γεγονόηυν
Σςνεπγαζία με ηην Dragonfish ηος ομίλος 888 Holdings ζηην πποώθηζη και ανάπηςξη
διαδικηςακών ςπηπεζιών τςσαγυγίαρ

Η εηαιπεία CENTRIC ΠΟΛΤΜΕΑ ΑΕ ενημεπώνει ηο επενδςηικό κοινό όηι μέζυ ηηρ νεοφδπςθείζαρ
LEX Online Εntertainment Ltd, θςγαηπικήρ εηαιπείαρ ηηρ ECN HOLDINGS Ltd, μέλορ ηος ομίλος
CENTRIC, πποσώπηζε ζηη ζύνατη ζςμθυνίαρ με ηην εηαιπεία Dragonfish Plc, μέλορ ηος ομίλος
888 Holdings Plc, μία από ηιρ μεγαλύηεπερ εηαιπείερ διαδικηςακών ςπηπεζιών, ειζηγμένη ζηο
σπημαηιζηήπιο AIM ηος Λονδίνος.
Η Dragonfish παπέσει ολοκληπυμένερ ςπηπεζίερ διαδικηςακήρ τςσαγυγίαρ ζε επισειπήζειρ ηος
κλάδος, πποζθέπονηαρ όλο ηο θάζμα ηυν ςπηπεζιών ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν ςπηπεζιών
μάπκεηινγκ, ηλεκηπονικών πληπυμών, αζθάλειαρ ζςναλλαγών κλπ. Πιο ζςγκεκπιμένα, η
ζςμθυνία πεπιλαμβάνει ηην παποσή για λογαπιαζμό ηηρ LEX Online entertainment Ltd όλυν
ηυν ςπηπεζιών πος αθοπούν ζηιρ διαδικηςακέρ ςπηπεζίερ casino και poker για ηιρ γλώζζερ
συπών ηηρ ΝΑ Εςπώπηρ, και ειδικόηεπα πεπιλαμβάνει πέπαν ηηρ ανάπηςξηρ ππυηόηςπος
λογιζμικού, ηιρ ςπηπεζίερ ηεσνικήρ ςποζηήπιξηρ, διασείπιζηρ πίζκος και απάηηρ, διασείπιζηρ
πελαηών και ηλεκηπονικών πληπυμών.
Ο Κορ. Gabi Campos, Διεςθύνυν ύμβοςλορ ηηρ Dragonfish ανέθεπε ζσεηικά: "Η Dragonfish
έσει μακπόσπονη ιζηοπία ζηο λανζάπιζμα λύζευν διαδικηςακήρ τςσαγυγίαρ ζε ηοπικό επίπεδο
ειδικά πποζαπμοζμένο ζηιρ αναδςόμενερ αγοπέρ. Η απόθαζη ηηρ Lex Online Entertainment να
επιλέξει ηην Dragonfish αποηελεί εσέγγςο για ηη καθιέπυζη ηυν διαδικηςακών μαρ παιγνίυν
καθώρ και για ηην ηεσνολογία ςποζηήπιξηρ. Πιζηεύοςμε όηι οι επενδύζειρ καθώρ και η γνώζη
ηυν ηοπικών αγοπών ηος Ομίλος Centric ζε ζςνδςαζμό με ηην ολοκληπυμένη δομή, ηα
πποζόνηα και ηην εμπειπία ηηρ Dragonfish ζηον ηομέα ηηρ διαδικηςακήρ τςσαγυγίαρ ζςνιζηούν
ζηη δημιοςπγία μιαρ ιζσςπήρ ζςνεπγαζίαρ με ζημανηικά οθέλη και ζςνηελούν ζηην καθιέπυζη
ηυν www.lexpoker.com και www.lexcasino.com ζηιρ αγοπέρ ηηρ Νοηιοαναηολικήρ Εςπώπηρ".
Ο Κορ. Ροδόλθορ Ονηόνι Διεςθύνυν ύμβοςλορ ηηρ Centric ανέθεπε ζσεηικά: "Είμαζηε ιδιαίηεπα
ενθοςζιαζμένοι για ηην επιλογή ηηρ Dragonfish μέζυ ηηρ θςγαηπικήρ μαρ, Lex Online
Entertainment, να αναλάβει ηη νέα εποσή για ηα πποφόνηα "Lex". Με ηην άτογη επαγγελμαηικά
ηεσνολογική και λειηοςπγική ςποζηήπιξη ενόρ ιζσςπού ζςνεπγάηη, μαρ δίνεηαι η δςναηόηηηα να
διαηηπούμε ςτηλέρ πποζδοκίερ για ηασεία ανάπηςξη".

Σσεηικά με ηην Dragonfish
Η Dragonfish αποηελεί ηο επώνςμο πποφόν ηηρ 888 Holdings Plc's ζηον ηομέα B2B και είναι
ανεξάπηηηο ημήμα ηηρ 888. Η Dragonfish καηέσει ηγεηική θέζη ζηην παποσή ολοκληπυμένυν
λύζευν διαδικηςακών παιγνίυν και ηεσνολογίαρ, μάπκεηινγκ και ηλεκηπονικών πληπυμών με
βαζική κληπονομιά έναν από ηοςρ ηγέηερ παγκοζμίυρ ζε ανάλογα επώνςμα πποφόνηα ζηον
ηομέα B2C, ηην εηαιπεία 888. Μεηαξύ ηυν διαδικηςακών παιγνίυν πος πποζθέπει η Dragonfish
πεπιλαμβάνονηαι ηα Casino, Poker, Bingo, Sports και Quickplay. Η Dragonfish έσει αξεπέπαζηερ
λειηοςπγικέρ δςναηόηηηερ και ζημανηική εμπειπία μάπκεηινγκ ζηον ηομέα ηηρ διαδικηςακήρ
τςσαγυγίαρ.
Για περισσότερες πληρουορίες
sales@dragonfishtech.com..
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Σσεηικά με ηην Centric
Η Centric έσει επενδύζει ζε εηαιπείερ διαδικηςακήρ τςσαγυγίαρ με επίκενηπο ηην παποσή
ςπηπεζιών ζε γλώζζερ ηηρ Νοηιοαναηολικήρ Εςπώπηρ ενώ παπάλληλα δπαζηηπιοποιείηαι υρ
ειζαγυγέαρ ζηην εμποπία πποφόνηυν και ςπηπεζιών τηθιακού πεπιεσομένος μέζυ ζημανηικών
ζςμθυνιών με παπαγυγούρ ηλεκηπονικών παισνιδιών. Ο Όμιλορ ζηο εννεάμηνο ηηρ σπήζηρ
2009 καηέγπατε αύξηζη ηος ενοποιημένος κύκλος επγαζιών καηά 29,5% (€546,7 εκαη.) ένανηι
ηηρ ανηίζηοισηρ πεπιόδος πέπςζι και καηέσει ζημανηική εμπειπία ζηη διείζδςζη ζε νέερ αγοπέρ
και ηην διαθοποποίηζη μέζυ επενδύζευν ζε παγδαία αναπηςζζόμενοςρ κλάδοςρ. Ο Όμιλορ
Centric έσει επενδύζει ζηον ηομέα διαδικηςακήρ τςσαγυγίαρ από ηο 2007 και ζηόσορ είναι να
καηαζηεί έναρ από ηοςρ ζημανηικόηεποςρ ζςνηελεζηέρ ηηρ αγοπάρ αςηήρ.
Για περισσότερες πληρουορίες οι κ.κ. Μέηοσοι μποπούν να απεςθύνονηαι: κα. Ζωή Μισούδη, Υπεύθςνη
Εξςπηπέηηζηρ Μεηόσων και Εηαιπικών Ανακοινώζεων, ηηλ. 210-9480000.

