
“Team-Play makes the difference”



Έτος Ίδρυσης

2001
Εισαγωγή στο Ελληνικό 
Χρηματιστήριο

2013 Πλήρης ιδιωτικοποίηση

4500
Σημεία πώλησης ανά την 
Ελλάδα

13 Τυχερά παιχνίδια 

1958



Το ταξίδι των Play games

2011 - 2015. Η προετοιμασία 2011 2014 2015 2016 2017 2018

2011 Ο ΟΠΑΠ αποκτά άδεια διάρκειας δέκα (10) 
ετών για τη τοποθέτηση των 35.000 
παιγνιομηχανημάτων (VLTs) στην ελληνική αγορά

2014 Ξεκινάει η προετοιμασία του κεντρικού 
συστήματος (CIS) από τον Αύγουστο του 2014, ενώ 
τον Νοέμβριο του 2014 ολοκληρώνεται η επιλογή 
των εταιριών που θα παρέχουν τα Play Games. 

2015 Ξεκινάει ο αρχικός εμπορικός σχεδιασμός του 
έργου με στόχο τη δημιουργία του δικτύου 
καταστημάτων Play, με την αναζήτηση 
καταστημάτων και συνεργατών.  

2019



Το Όραμα

“Να δημιουργήσουμε μια νέα εμπειρία παιχνιδιού στην ελληνική αγορά,παρέχοντας

ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο τόσο για τους συνεργάτες μας όσο και για την
εταιρεία, πάντα με υπευθυνότητα απέναντι στους παίκτες και την κοινωνία”



Μια πολύ μεγάλη παράνομη 
αγορά η οποία είναι 
ανεξέλεγκτη 

Το ταξίδι των Play games 

2015. Το περιβάλλον.

Η Ελλάδα υιοθετεί ένα από τα 
πιο αυστηρά κανονιστικά πλαίσια

Πολιτική αστάθεια, capital 
controls, αρνητικό 
επιχειρηματικό περιβάλλον

2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Αλλαγή ρυθμιστικού πλαισίου
καθιστώντας το έργο 
οικονομικά μη βιώσιμο και 
τεχνικά ανέφικτο



Οκτώβριος 2016:
εκδίδεται νέος κανονισμός που 
διασφάλιζε την οικονομική 
βιωσιμότητα των συνεργατών, 
με έμφαση στο υπεύθυνο 
παιχνίδι

Περιβάλλον: Μεγάλη παράνομη και ανεξέλεγκτη 
αγορά
Κανονιστικό πλαίσιο: Ένας από τους πιο 
αυστηρούς κανονισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο
Ανθρώπινοι Πόροι: Η άμεση στελέχωση ομάδας 
που θα αναλάβει να υλοποιήσει το έργο
Χρόνος υλοποίησης: Ολοκλήρωση της ανάπτυξης 
του δικτύου μέσα στα επόμενα 2 χρόνια

Το ταξίδι των Play games 

Νοέμβριος 2016. Νέος κανονισμός

Πολλαπλές προκλήσεις 
κατέστησαν το ταξίδι των 
PLAY παιχνιδιών, πιο 
δύσκολο από το 
αναμενόμενο:

2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019



Το ταξίδι των Play games 

2017. Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας

Τον Ιανουάριο του 2017 
έγινε το λανσάρισμα των 
πρώτων καταστημάτων 
PLAY. 

2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019



Ένα από τα γρηγορότερα 
αναπτυσσόμενα δίκτυα 
καταστημάτων στην 
Ευρώπη, με συνολικά 278 
νέα καταστήματα σε έναν 
χρόνο.

Το ταξίδι των Play games 

Δεκέμβριος 2017. Roll out

278 live καταστήματα Play.

10.000 VLTs σε Play και OΠΑΠ καταστήματα.

2011 2014 2015 2016 2018 2019

4 σε 278 καταστήματα σε 1 χρόνο

2017



Συνεργάτης Πελάτης Δίκτυο

3 Βασικοί πυλώνες της στρατηγική των καταστημάτων Play



Συνεργάτης



Επενδύοντας στο 
συνεργάτη

Ανταποδοτική εμπορική πολιτική για την ενίσχυση της 
κερδοφορίας των συνεργατών

Στήριξη νέων συνεργατών

Επιδότηση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα καταστήματα 
Play 

Το ταξίδι των Play games 

2018 Επενδύοντας στο συνεργάτη 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019



Το ταξίδι των Play games

2011 2014 2015 2016 2017 2018 20192018 Επενδύοντας στο συνεργάτη

12

Βελτιστοποίηση 
παραγωγικότητας

Επιλογή

Εκπαίδευση

Αξιολόγηση

Διαχείριση 
συνεργατών με 

χαμηλή απόδοση

Ανταμοιβή & 
Αναγνώριση 

Ολιστικό Σύστημα Διαχείρισης Απόδοσης



Το ταξίδι των Play games

2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019

125 groups of induction trainings σε όλη Ελλάδα
~ 370 training days / ~ 3.000 training hours
~ 1.300 ιδιοκτήτες/ Δ/ντες καταστήματος/ υπάλληλοι

1

20 sessions of “Games Specialist” training at Athens, Thessaloniki, 
Rethimno, Farsala

~ 20 training days / ~ 160 training hours
~ 350 employees, Operators & owners

2

870 follow-up visits στα υφιστάμενα καταταστήματα
~ 1.740 training days / ~ 14.500 training hours3

90 on-the-job trainings supporting relocations & openings 
~ 270 training days / ~ 2.700 training hours4

Περισσότεροι από 1.800 άτομα
(ιδιοκτήτες/ Δ/ντες καταστήματος/ 

υπάλληλοι) εκπαιδεύτηκαν, 
επενδύοντας σε 21.000 ώρες 

εκπαίδευσης.

2018 Επενδύοντας στο συνεργάτη



Πελάτης



Εισαγωγή νέων 
παιχνιδιών Play

Συνεχόμενα λανσαρίσματα νέων σύγχρονων 
παιχνιδιών, από τους κορυφαίους 
προμηθευτές στον κόσμο, προσαρμοσμένα 
πάντα στις προτιμήσεις των πελατών μας!

Το ταξίδι των Play games 

2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019

μοναδικά παιχνίδιαΑπό 39 σε… 71

2018 Επενδύοντας στο πελάτη



Θεματικά events

Στρατηγική, να ενισχύσουμε την ταυτότητα των
καταστημάτων, να προσθέσουμε στην εμπειρία
των πελατών μας αυξάνοντας την εξωστρέφεια
των καταστημάτων Play!

Το ταξίδι των Play games 

2018 Επενδύοντας στο πελάτη 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pizza night Xmas campaign
Ladies 
night 

Match of 
the day 

Party
night

Lucky
draws 

Αύξηση του 
χρόνο 
παραμονής

Αύξηση της 
συχνότητας τον 
επισκέψεων

Προσέλκυση νέων 
πελατών

Αύξηση της 
κερδοφορίας

Ο πελάτης στο επίκεντρο της στρατηγικής μας

Επενδύουμε στην εμπειρία που λαμβάνει κάθε πελάτης
στα καταστήματα της αλυσίδας.



Εδραιώνουμε το 
μοντέλο Πιστότητας 
και Επιβράβευσης 
Πελατών

Προσφέρουμε στους πελάτες μας την 
καλύτερη εμπειρία, μέσω των 
προγραμμάτων πιστότητας!

Tο ταξίδι των Play games 

2018 Επενδύοντας στο πελάτη 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Πάνω από 300.000 εγγεγραμμένοι παίκτες το τέλος του 2018

Πάνω από 80% των ενεργών παικτών με opt-in

Μεγάλη ανταπόκριση από τη πελατειακή βάση σε κάθε 
προσφορά

Πρόγραμμα 
Πιστότητας Sales Rally

SMS 
θεματικών 
ενεργειών

Τηλεφωνικές 
προσφορές 
στους παίκτες

Αύξηση της 
Opt-in βάσης

Καμπάνιες 
SMS 



Δίκτυο



Περισσότεροι τύποι καταστημάτων, που οδηγούν 
σε μια πιο ορθολογική  ανάπτυξη του δικτύου 
μεγιστοποιώντας το όφελος για το πελάτη και τον 
συνεργάτη

Στόχος: Δημιουργία κατάλληλου τύπου 
καταστήματος στη κατάλληλη τοποθεσία

Το ταξίδι των Play games 

2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Πριν τον 
νέο νόμο

Μετά τον 
νέο νόμο

25000 Planning:

1 Play κατάστημα με 25 VLTs

2 Play καταστήματα με 35 VLTs

1 Play κατάστημα με 40 VLTs

1 MEGA PLAY κατάστημα με 40+ VLTs

10 OPAP καταστήματα με >7 VLTs

3 Protypo ΟΠΑΠ με 15 VLTs

10 OPAP καταστήματα με 3 VLTs

16 OPAP καταστήματα με 3 - 6 VLTs

16500 Planning:

5 Play καταστήματα με 25 VLTs

36 ΟΠΑΠ καταστήματα με 3 VLTs

Επενδύοντας στο δίκτυο Play



Το ταξίδι των Play games

Νέα ανανεωμένη 
όψη των 
καταστημάτων 
μας.

2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Επενδύοντας στο δίκτυο Play



Διαμορφώνει τη 
δυναμική ταυτότητα 
του brand. 

To Mega Play αποπνέει πολυτέλεια σε κάθε 
του γωνία και ο στόχος είναι να αποτελέσει 
έναν τοπικό προορισμό διασκέδασης, να 
απογειώσει την παικτική εμπειρία και να 
αυξήσει τη νέα πελατειακή βάση. 

Το κατάστημα δεν απευθύνεται 
μόνο σε υπάρχοντες πελάτες, 
αλλά και σε νέες πελατειακές 
βάσεις ενώ ταυτόχρονα 
λειτουργεί και ως ένα 
επικοινωνιακό όχημα (brand 
awareness) σε όλο το δίκτυο 
καταστημάτων Play.

Το ταξίδι των Play games

2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Επενδύοντας στο δίκτυο Play



Αναπτύξαμε 
ολοκληρωμένη 
επικοινωνιακή 
στρατηγική. 

Ανοίξαμε νέους ορίζοντες στην 
επικοινωνία των καταστημάτων με 
στόχο την απενοχοποίηση και τη 
βελτίωση της αναγνωρισιμότητα της 
αλυσίδας

Above 
the line

Below the 
line

Outdoor Leaflet
Promo Van

Το ταξίδι των Play games 

2011 2014 2015 2016 2017 2018 20192018 Επενδύοντας στο πελάτη



Το ταξίδι των Play games

Οκτώβριος 2018. 
Επικοινωνία εκτός Καταστήματος

2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019



Το αποτύπωμα των 
Play Games.

Συνολικές επενδύσεις πάνω €1,5 δισ. 
20.000 VLTs τοποθετημένα σε 2 χρόνια
380 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα 
Πάνω από €500 εκατ. μεικτό έσοδο σε 2,5 χρόνια 
370.000 εγγεγραμμένοι πελάτες
300 νέοι συνεργάτες για τον ΟΠΑΠ
2.500 νέες θέσεις εργασίας που σχετίζονται άμεσα
και έμμεσα με τα παιχνίδια Play
Το δεύτερο πιο σημαντικό παιχνίδι του ΟΠΑΠ 

Το ταξίδι των Play games

2011 2014 2015 2016 2017 20192018






