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VACATION RENTAL
Η ενοικίαση διακοπών αναφέρεται σε ιδιωτικά
καταλύματα που ενοικιάζονται από τουρίστες για
βραχυπρόθεσμη διαμονή. Είναι συχνά η προτιμώμενη
εναλλακτική λύση από ένα ξενοδοχείο ή ξενώνα για
πολλούς ταξιδιώτες και συνήθως αποτελείται από ένα
επιπλωμένο διαμέρισμα, σπίτι, εξοχικό σπίτι, ή
κατάλυμα.

VACATION RENTAL MANAGEMENT
Η διαδικασία που περιλάμβανε τη διαχείριση και τη
λειτουργία μιας επιχείρησης ενοικίασης διακοπών,
προαιρετικά απλοποιήθηκε με το λογισμικό
ενοικίασης ακινήτων.

VACATION RENTAL SOFTWARE

Ένα πρόγραμμα που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε έναν ιστότοπο, να
αποδεχτείτε απευθείας κρατήσεις με διαδικτυακές πληρωμές, να συνδεθείτε σε
βασικούς ιστότοπους διανομής τρίτων και να διαχειριστείτε όλες τις
κρατήσεις σας και τις επικοινωνίες επισκεπτών από ένα μέρος.

VILLA HOLIDAY

Ο προτιμώμενος όρος στην Ευρώπη, ενοικίαση βίλας ή διακοπές βίλας
αναφέρεται σε μονοκατοικίες σε ζεστά κλίματα.

ADVERTISED PRICE

Η τιμή ανά διανυκτέρευση που δείχνει ένας διαχειριστής ή κανάλι ενοικίασης
στον ταξιδιώτη.

AVAILABILITY CALENDAR

Ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο που εμφανίζει ενημερωμένη διαθεσιμότητα
ημερολογίου για μια ιδιοκτησία.

AVAILABILITY, RATES & INVENTORY

Ένα σύστημα μεταφοράς διαθεσιμότητας ακινήτων μεταξύ συστημάτων

BEST AVAILABLE RATE (BAR)

Η καλύτερη διαθέσιμη τιμή είναι η χαμηλότερη, χωρίς περιορισμούς τιμή, με
δυνατότητα κράτησης από όλους τους επισκέπτες. Αυτή η τιμή μπορεί να
αλλάξει αρκετές φορές ανά ημέρα ή ανά εβδομάδα.
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BEST RATE GUARANTEE

Η υπόσχεση ότι η τιμή που κάνει κράτηση ο ταξιδιώτης είναι η χαμηλότερη δυνατή
τιμή που μπορεί να βρεθεί οπουδήποτε.

BILLBOARD EFFECT
Η θεωρία ότι με την καταχώριση μιας ενοικίασης διακοπών σε πολλές πύλες ή OTA,
το κατάλυμα θα λάβει περισσότερη έκθεση και, ως εκ τούτου, περισσότερες
κρατήσεις. επίσης γνωστό ως παράθυρο αγορών.

BOOKING CURVE
Ένα εργαλείο που δείχνει οπτικά πώς πραγματοποιούνται οι κρατήσεις για μια
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, βοηθώντας τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές
ακινήτων να προσαρμόσουν ανάλογα τις τιμές και τη διαθεσιμότητα.

BUSINESS PLAN
Ένα γενικό σύνολο κανόνων, στόχων και πλαισίων που θα σας βοηθήσουν να λάβετε
αποφάσεις για την επιχείρησή σας και το μέλλον της.
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CALL-TO-ACTION (CTA)

Μια προτροπή σε έναν ιστότοπο που λέει στον χρήστη να προβεί
σε συγκεκριμένη ενέργεια. Συνήθως έχει τη μορφή κουμπιού ή
υπερσύνδεσης και γράφεται ως εντολή όπως "Book Bow" ή
"Έλεγχος διαθεσιμότητας".

CANNED RESPONSES
Προκαθορισμένες απαντήσεις σε κοινές ερωτήσεις, για
παράδειγμα, "πότε είναι η ώρα του check-in;".

COMPARATIVE MARKET ANALYSIS
Μια έκθεση σχετικά με συγκρίσιμα σπίτια στην περιοχή που
χρησιμοποιείται για να αντλήσει μια ακριβή αξία για το εν λόγω
σπίτι.
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Μια ομάδα ακινήτων ενοικίασης που μπορούν να θεωρηθούν
ως άμεσοι ανταγωνιστές στην ιδιοκτησία σας, επειδή είναι
παρόμοια σε στυλ και τιμή και προσελκύουν τα ίδια
δημογραφικά στοιχεία. Οι ιδιοκτήτες συχνά συγκρίνουν την
απόδοση με το σύνολο τους, προκειμένου να βρουν τρόπους
για να κάνουν τη δική τους προσφορά πιο ανταγωνιστική.

CONVERSION RATE
Ο αριθμός των ταξιδιωτών που βλέπουν μια ιδιοκτησία στο
Διαδίκτυο σε σχέση με τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται.

DIRECT BOOKING
Όταν ένας επισκέπτης κάνει κράτηση απευθείας μέσω του
ιστότοπου του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή, και όχι μέσω ενός
καναλιού διανομής τρίτου μέρους.
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Το όνομα του ιστότοπού σας, η διεύθυνση στο Διαδίκτυο όπου οι χρήστες μπορούν
να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό σας.

DYNAMIC PRICING
Η πρακτική της μεταβολής της τιμής για δωμάτια ή καταλύματα για να
αντικατοπτρίζει τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Συγκεκριμένα, η χρέωση
υψηλότερων τιμών σε μια στιγμή μεγαλύτερης ζήτησης.

INSTANT BOOKING
Η μέθοδος κράτησης που δεν απαιτεί έγκριση από τον οικοδεσπότη πριν οι
επισκέπτες μπορούν να κάνουν κράτηση. Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν τις
ημερομηνίες ταξιδιού τους, να κάνουν κράτηση και να πληρώσουν χωρίς να
μιλήσουν πρώτα στον οικοδεσπότη.

INTERNAL SOLUTIONS
Τεχνολογικές λύσεις που αποσκοπούν στο να καταστήσουν τις εσωτερικές
λειτουργίες - όπως την κατανομή εργασιών - πιο αποτελεσματικές.
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Στρατηγική τιμολόγησης που προσφέρει έκπτωση για διαμονές
μεγαλύτερης διάρκειας. Για παράδειγμα, όσο περισσότερο
διαμένει ο επισκέπτης, τόσο φθηνότερα είναι ανά
διανυκτέρευση.

LISTING
Το προφίλ μιας ιδιοκτησίας σε έναν ιστότοπο καταχώρησης ή
ένα διαδικτυακό ταξιδιωτικό γραφείο που γενικά
περιλαμβάνει έναν τίτλο, περιγραφή, φωτογραφίες και τιμές.

LISTING SITE
Επίσης γνωστό ως "διαδικτυακό ταξιδιωτικό γραφείο (OTA)".
Είναι τρίτοι πράκτορες που παραθέτουν καταλύματα και τα
διαφημίζουν μέσω του δικού τους δικτύου. Τα Airbnb,
Booking.com και Vrbo είναι παραδείγματα ιστότοπων
καταχώρησης ενοικιάσεων διακοπών.

MANAGED DISTRIBUTION
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Τυχόν υπηρεσίες που βοηθούν τους διαχειριστές ενοικίασης
Education
διακοπών να βελτιώσουν τη διαδικτυακή διανομή τους Για
παράδειγμα, βοήθεια με την αύξηση των εσόδων, την
προσαρμογή των τιμών ανά διανυκτέρευση, τη διαχείριση
πληρωμών και τη λογιστική ή την καταχώριση της
ιδιοκτησίας σε επιπλέον κανάλια.

MARKUP
Αύξηση τιμών σε ορισμένα κανάλια, συνήθως για να
εξασφαλιστεί μεγαλύτερο κέρδος αφαιρουμένης της
προμήθειας των καναλιών.

ON BRAND
Όταν οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν ενέργειες που
αντικατοπτρίζουν την επωνυμία και τα μηνύματα της
επιχείρησης.

PRICE PER GUEST
Quality Brand Villas
Στρατηγική τιμολόγησης όπου οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με
Education
τον αριθμό των επισκεπτών που διαμένουν.
PRICING STRUCTURES
Ένα σύστημα που προσφέρει διαφορετικές τιμές ενοικίασης για
διαφορετικές εποχές ενοικίασης.

PROMOTIONS
Ένα μπόνους για ενοικίαση διακοπών (για παράδειγμα, "3η
νύχτα δωρεάν όταν κάνετε κράτηση στα μέσα της εβδομάδας!")
ή ειδική έκπτωση για το Σαββατοκύριακο.

QUALIFIED RATE
Μια τιμή για την οποία ο επισκέπτης πρέπει να πληροί τις
προϋποθέσεις, όπως εταιρική τιμή ή τιμή πακέτου προσφοράς με
συγκεκριμένους όρους κράτησης.

QUERY
Quality Brand Villas
Ένα αίτημα από έναν υποψήφιο επισκέπτη που ζητά
Education
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια καταχώρηση
ενοικίασης διακοπών.
QUOTE
Η τιμή μιας κράτησης που προσφέρεται σε έναν πιθανό
επισκέπτη και πελάτη.

RACK RATE
Η επίσημη ή διαφημιζόμενη τιμή δωματίου ή ιδιοκτησίας ανά
διανυκτέρευση, στην οποία η έκπτωση είναι συνήθως
διαπραγματεύσιμη.

REPUTATION MANAGEMENT
Η διαδικασία εντοπισμού του τι λένε άλλοι για την επιχείρησή
σας και λήψη μέτρων για να βεβαιωθείτε ότι η γενική γνώμη
είναι σύμφωνη με τους στόχους της εταιρείας σας.

RESERVATION CONFIRMATION
Μήνυμα που εστάλη από τον ιδιοκτήτη ενοικίασης διακοπών
ή τον διαχειριστή ιδιοκτησίας σε επισκέπτες για να
επαληθεύσει ότι η κράτηση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

REVIEWS
Σχόλια από προηγούμενους επισκέπτες σχετικά με μια
ιδιοκτησία. Οι κριτικές είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την
προσέλκυση νέων κρατήσεων και την ενθάρρυνση πιστών
επισκεπτών.

SEASONAL RATES
Αυξήθηκε το κόστος διαμονής κατά τις δημοφιλείς ημέρες
ενοικίασης. Οι τιμές είναι συνήθως υψηλότερες επειδή ο
συγκεκριμένος προορισμός είναι επιθυμητός. Συχνά, αυτό
οφείλεται στο κλίμα, τα αξιοθέατα ή τα γεγονότα που
Quality Brand Villas συμβαίνουν στην περιοχή.
Education
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Η τελική τιμή εμφανίζεται στον επισκέπτη,
συμπεριλαμβανομένων όλων των χρεώσεων.

SOCIAL PROOF
Είναι απόδειξη ότι άλλα άτομα έχουν αγοράσει και βρει αξία
σε ένα προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρεται από μια
επιχείρηση. Στην περίπτωση ενοικιάσεων διακοπών, οι
κοινωνικές αποδείξεις μπορούν να βρεθούν με τη μορφή
κριτικών από προηγούμενους επισκέπτες, δημοσιεύσεις
κοινωνικών μέσων από αυτούς, κοινωνικές συμμετοχές ή
ακόμη και σήματα που αναφέρουν αναφορές μέσων σε τοπικές
ή εθνικές εφημερίδες, ιστολόγια και άλλες δημοσιεύσεις.

THIRD-PARTY DISTRIBUTION
Ιστότοποι και εταιρείες που εμφανίζουν πληροφορίες για
ενοικίαση διακοπών. Παραδείγματα αυτού περιλαμβάνουν
τους ιστότοπους συνεργατών, όπως το Vrbo και το Airbnb.
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WEEKEND PRICING

Στρατηγική τιμολόγησης όπου προσθέτετε διαφορετικές
τιμές ανά διανυκτέρευση για Πέμπτη, Παρασκευή και
Σάββατο.

AMENITIES
Τα επιθυμητά ή χρήσιμα χαρακτηριστικά ενός ακινήτου. Για
παράδειγμα, κλιματισμός, Wi-Fi ή μπάρμπεκιου.

AUTOMATION TOOLS
Τεχνολογία που εξορθολογίζει τις λειτουργίες διαχείρισης
ακινήτων βραχυπρόθεσμης ενοικίασης με τη ρύθμιση
ενεργοποιητών για την ενεργοποίηση ροών ενεργειών,
όπως η επικοινωνία με επισκέπτες, ο έλεγχος
προσκεκλημένων ή η πληρωμή.

BACK-TO-BACK BOOKING
Όταν ένα σύνολο επισκεπτών κάνει check out και ένας άλλος
Quality Brand Villas κάνει check in την ίδια ημέρα.
Education

BOOKING CONFIRMATION

Ειδοποίηση (email, sms κ.λπ.) που περιλαμβάνει αναφορά
κράτησης, συμβόλαιο ενοικίασης και κανόνες σπιτιού.
Συνήθως αποστέλλεται στους επισκέπτες τη στιγμή που
κάνουν κράτηση για την ενοικίαση των διακοπών τους.

CHANGEOVER DAYS
Συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας που οι ιδιοκτήτες
ορίζουν ως τις ημέρες που θα ήθελαν να ξεκινήσουν και να
τελειώσουν οι κρατήσεις.

CHECK-IN
Η διαδικασία με την οποία το κατάλυμα δηλώνει επίσημα την
άφιξη του επισκέπτη για τη διαμονή του.
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