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Best Mobile Operator App |
SBC Awards 2020
Best In-House Product | EGR
Operator Awards 2020
Best Non-English language
Affiliate Program | iGB
Awards 2020
Customer Service Distinction
Award for Best online customer experience (e-shop) |
Hellenic Institute of Customer Service
Silver Award at Best in Sports
& Equipment for Novibet Native App | E-volution Awards
2021
Silver Award at Innovative
Mobile Application Services
for the launch of NoviLadies
| Boussias Mobile Excellence
Awards 2020
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Η Novibet δραστηριοποιείται στον
τομέα παροχής υπηρεσιών ψυχαγωγίας και συγκεκριμένα, διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος και καζίνο. Με σημαντική παρουσία στην
Ελληνική αγορά από το 2010, αλλά
και αξιόλογη επέκταση σε απαιτητικές αγορές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, και άλλες, η Novibet
τα τελευταία χρόνια έχει επαναπροσδιορίσει το αναπτυξιακό της
πλάνο, επενδύοντας στρατηγικά σε
συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, της τεχνολογίας και
προϊόντων της και καταγράφοντας
ταχύτατη άνοδο στις προτιμήσεις
των χρηστών GameTech υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες ψυχαγωγίας της
Novibet χαρακτηρίζονται από το
φρέσκο και ανανεωτικό ύφος της
εταιρείας, που δε συμβιβάζεται,
δεν παγιώνεται, είναι ευπροσάρμοστη σε ειδικές προτιμήσεις, πελατοκεντρική, ενώ η προσφορά της
βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με τη
ζήτηση ώστε να ανταποκρίνεται
και να προβλέπει υφιστάμενες και
επερχόμενες ανάγκες.
Στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα
η Novibet πρωταγωνιστεί, ως ένας
πάροχος που επενδύει συστηματικά σε καινοτόμα προϊόντα και

υπηρεσίες αποκλειστικά σε Online
& Mobile περιβάλλον. Όραμά της
Novibet είναι να προσφέρει την
καλύτερη και κυρίως την πλέον
ασφαλή εμπειρία ψυχαγωγίας στα
μέλη της. Κάτι το οποίο έχει καταφέρει με επιτυχία, εστιάζοντας σε
δύο πυλώνες: να επενδύει στους
ανθρώπους της και να αναπτύσσει
κορυφαία τεχνολογία gaming. Πιο
συγκεκριμένα:
Ανθρώπινο Δυναμικό
Με τον μέσο όρο ηλικίας της Novibet
να είναι τα τριάντα τέσσερα έτη, η
προσπάθεια του brand έχει οδηγό
τη νέα γενιά, δίνοντας ευκαιρίες
προόδου και ανάπτυξης σε νέους
ανθρώπους. Παράλληλα, νέες θέσεις και ρόλοι εργασίας ανοίγουν
συνεχώς σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης.
Τεχνολογία
Η εταιρεία σχεδιάζει και υλοποιεί
την πλατφόρμα και τις εφαρμογές
κινητού αποκλειστικά in-house, από
την εσωτερική ομάδα τεχνολογίας,
γεγονός που τις δίνει πλήρη έλεγχο
της ποιότητας του τελικού προϊόντος, ενώ παράλληλα έχει οικοδομήσει μία πολύ- βραβευμένη τεχνολογία αιχμής.

