ШВИДКІ ТИРАЖНІ ЛОТЕРЕЇ

 Спеціалісти ігрової лабораторії Бліц Лото кілька років вивчали лотерейний
ринок України та використали ці знання для розробки і створення лотерейних
ігор для нашого гравця.
 Всі лотерейні продукти внесені до Єдиного Реєстру Державних Лотерей України.
 Лотереї Бліц Лото - одні з кращих в своєму класі продуктів, що приваблюють
гравця новизною, математикою та можливістю швидких виграшів, і, одночасно,
дають прибуток організатору і розповсюджувачу лотерей.
 Більшість лотерейних ігор - інноваційні, створені на принципах максимальної
простоти, доступності, можливості для гравця вибирати свій шанс на виграш та
величину призу.

ПОРТФОЛІО БЛІЦ ЛОТО

ОСНОВНІ ОЗНАКИ БЛІЦ ЛОТО
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Сучасна анімація + високі шанси на виграш =
захоплююча лотерея Грід Гол
 Види ставок: на 1 число, ряд, дюжина,
парне/непарне,1-18/19-36,червоне/чорне
 Математичний призовий фонд ≈ 80%
 Кожний білет - можливість виграти до 48 тис. грн.
 Вартість ставки - 5, 10,20,50,100,500 або 1000 грн.







Інноваційна унікальна лотерея, побудована за
принципами гри шансів
Відгадайте один призовий множник з восьми
Математичний призовий фонд ≈ 80%
Кожний білет - можливість виграти до 40 тис. грн.
Вартість ставки - 5, 10,20,50,100,500 або 1000 грн.









Незвичайна числова лотерея
Потрібно вгадати 1,2,3 або 4 цифри коду сейфу.
Виграш навіть за 1 вгадану цифру
Кожний 2,9 білет - виграшний
Математичний призовий фонд ≈ 80%
Кожний білет - можливість виграти до 75 тис.
грн.
Вартість ставки - 5, 10,20,50 або 100 грн.










Захоплююча числова лотерея з можливістю для
гравця вибирати свій шанс на успіх
Потрібно відгадати 1,2 або 3 числа, які стануть
призовими після обертання трьох кілець, що
містять центральне кільце - 0, 1, 2; середнє - 3,
4, 5, 6; зовнішнє - 7, 8, 9, 10, 11, 12
Виграш навіть за 1 вгадану цифру
Кожний 4,5 білет - виграшний
Математичний призовий фонд ≈ 75%
Кожний білет - можливість виграти до 54 тис.
грн.
Вартість ставки - 5, 10,20,50,100,200,500 або
1000 грн.









Унікальна числова лотерея з можливістю для
гравця вибирати свій шанс на успіх. Три
лототрони, в кожному по 55 пронумерованих
кульок: №1-1 кулька,№2-2,№3-3,№4-4,№5-5,№66,№7-7,№8-8,№9-9,№0-10
Потрібно відгадати номера трьох призових кульок
Виграш навіть за 1 вгаданий номер
Математичний призовий фонд ≈ 70%
Кожний білет-можливість виграти до 232 тис. грн.
Вартість ставки - 5, 10 або 20 грн.







Інноваційна унікальна лотерея, побудована за
принципами гри шансів
Потрібно відгадати одну призову купюру з семи
Математичний призовий фонд ≈ 80%
Кожний білет - можливість виграти до 100 тис.
грн.
Вартість ставки - 10,20,50,100,500 або 1000 грн.
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Захоплююча лотерея створена за принципами
КЕНО
Гравець робить ставку на 2-10 чисел з 20 та
отримує приз згідно кількості вгаданих номерів.
Математичний призовий фонд ≈ 80%
Кожний білет - можливість виграти до 1 млн.
грн.
Вартість ставки - 5,10,20,50 або 100 грн.
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Інноваційний варіант популярної в світі гри
«Більше Менше»
Потрібно відгадати чи буде призове число
розіграшу більшим, меншим чи рівним
призовому числу попереднього розіграшу.
Числовий ряд 1 - 77, додаткові множники
коефіцієнтів - колір кульки та геометрична
фігура, яка зображена на ній.
Математичний призовий фонд ≈ 90%
Кожний білет - можливість виграти до 550 тис.
грн.
Вартість ставки - 10,20,50,100,200,500 або 1000
грн.









Точний порядок
Довільний порядок
2 із 3 точний порядок
2 із 3 довільний
Не вгадано ні одного
1 із 2 точний порядок
1 із 2 довільний
Перше мінімума
Будь-яке з 3 мінімума
1-7/8-14
Червоне/чорне

Ставки та виплати
3 числа
2 перших числа
Х 2000
Х 175
Х 350
Х 90
Х 60
Х 10
Х2
Х7
Х 3,5

Перша в світі унікальна за принципом побудови
числова лотерея з приваблюючою візуалізацією
Потрібно відгадати 1,2,3 числа з ряду 0 - 14, на які,
за підсумком гри ,гравці спільно з генератором
випадкових чисел зроблять найменшу кількість
ставок
Математичний призовий фонд ≈ 87%
Кожний білет - можливість виграти до 2млн. грн.
Вартість ставки – від 10 до 1000 грн.

1 число

Перше число

Х 13
Х 4,5
Х2
Х2



Сучасна анімація + високі шанси на виграш =
захоплююча лотерея Бабл Бол
 Види ставок: на 1 число, ряд, дюжина,
парне/непарне,1-18/19-36,червоне/чорне
 Математичний призовий фонд ≈ 80%
 Кожний білет - можливість виграти до 48 тис. грн.
 Вартість ставки - 5, 10,20,50,100,500 або 1000 грн.

 Захоплююча спортивна лотерея «Віртуальный Бокс»
 Види ставок : перемога - нічия - перемога в матчі,
перемога - нічия - перемога в раунді, рахунок матча
рахунок раунду, тощо
 Кожний білет - можливість виграти до 300 тис. грн.
 Вартість ставки - від 5 грн. до 200 тис. грн.

Розміщення Бліц Лото
в пунктах розповсюдження Державних Лотерей
Варіант «ОСТРІВЕЦЬ» в торговому центрі

м. Дніпро
вул. Калинова, 9 А

м. Одеса
м. Дніпро
м. Полтава
вул. Генерала Петрова, 51 вул. Нижньодніпровська,17 вул. Соборності, 28/13
Магазин Сільпо
ТРЦ Караван
ЦУМ

Розміщення Бліц Лото
в пунктах розповсюдження Державних Лотерей
Варіант «ЗАЛ»

Київ
Київ

Черкаси

ЗРАЗКИ РЕКЛАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ

НЕЗАБАРОМ - НОВІ ЛОТЕРЕЇ
Спортивна лотерея

Пенальті

Кено

Спортивна лотерея

Фортуна

Бінго 37

Шейк

Лакі 6

НЕЗАБАРОМ - ТЕРМІНАЛ САМООБСЛУГОВУВАННЯ
Пункт продаж державних лотерей буде являти собою термінал за допомогою якого можливо
буде зробити лотерейну ставку, сплатити вартість лотерейного квитка, сканувати його та
отримати виграш. Візуалізація (відео результат) тиражу буде демонструватися на додатковому
екрані.
Пункти продажу подібного формату можливо буде розміщати в торгівельних центрах, на
автозаправках, в місцях відпочинку (кінотеатри, розважальні центри, бари, тощо)

ПАРТНЕРАМ
ТОВ «ВІП ЛОТО» запрошує до плідної співпраці розповсюджувачів
державних лотерей на взаємовигідних умовах

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:
• Заява про намір розповсюдження лотерей в довільній формі
• Копія виписки про реєстрацію юридичної особи або копія свідоцтва про
реєстрацію приватного підприємця + копія паспорта + копія
ідентифікаційного коду
• Довідка з банку про відкриття поточного рахунку

ТОВ «ВІПЛОТО»
18002 м. Черкаси, вул. Дашкевича, 20
тел. 38(0472) 54 25 55
loto542555@ukr.net
https://lottery.com.ua/

