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CHECK-OUT
Η διαδικασία με την οποία ο επισκέπτης εγκαταλείπει επίσημα το κατάλυμα

μετά τη διαμονή του. 
CLOSED TO ARRIVAL (CTA)

Ένα εργαλείο που καθιστά ορισμένες ημέρες μη διαθέσιμες για αφίξεις.
CO-HOST

Δυνατότητα στο Airbnb που επιτρέπει σε έναν κάτοχο να εκχωρήσει μια ακόμη
πρόσβαση στον λογαριασμό καταχώρησης. Ο συν-οικοδεσπότης είναι κάποιος

που ήδη γνωρίζει ο κάτοχος της καταχώρισης και θα τον βοηθήσει να
φροντίσει το σπίτι και τους επισκέπτες του.

COSMETIC UPGRADES
Βελτιώσεις στο σπίτι που επηρεάζουν, κυρίως, την εμφάνιση και την αίσθηση
του καταλύματος. Για παράδειγμα, ζωγραφική, εγκατάσταση νέου δαπέδου ή

διακοσμητικές αλλαγές.
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ELECTRONIC LOCK
Μηχανική κλειδαριά ψηφιακού ή κουμπιού που δεν απαιτεί

κλειδί για να λειτουργήσει.
GUEST EXPERIENCE

Η εμπειρία των επισκεπτών ορίζεται ως η αλληλεπίδραση
που έχετε με τους καλεσμένους σας πριν από το check-in έως
την αναχώρησή τους. Αυτός ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως
στη βιομηχανία φιλοξενίας για τη μέτρηση της ικανοποίησης

που παρέχετε στους πελάτες σας. 
GUEST SCREENING

Μια διαδικασία που χρησιμοποιείται από ιδιοκτήτες και
διαχειριστές ακινήτων για να γνωρίσουν και να αξιολογήσουν

τους υποψήφιους επισκέπτες πριν τους επιτρέψουν να νοικιάσουν
το σπίτι τους. 
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HOUSE RULES
Ορίζεται από τον οικοδεσπότη για να καλύψει οτιδήποτε
είναι σημαντικό για τους επισκέπτες να γνωρίζουν κατά τη
διάρκεια της διαμονής τους σε ένα κατάλυμα. Είναι μια

ιδανική ευκαιρία να δηλώσετε με σαφήνεια τι περιμένετε από
τους επισκέπτες, τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν και
ποιες κυρώσεις θα προκύψουν εάν παραβιαστούν οι κανόνες

του σπιτιού.  
INQUIRY

Μήνυμα από έναν πιθανό επισκέπτη που αναζητά
πληροφορίες σχετικά με μια καταχώριση ακινήτου.

INVENTORY
Ένας επιχειρησιακός όρος που αναφέρεται στο χαρτοφυλάκιο

των ακινήτων που ένας διαχειριστής ακινήτων έχει να
προσφέρει στους επισκέπτες.

 

Quality Brand Villas
Education



KEY DROP BOX
Μια μέθοδος συλλογής / επιστροφής κλειδιών που περιλαμβάνει κατάθεση

κλειδιών σε ένα αξιόπιστο, ασφαλές κουτί σε δημόσιο χώρο, ή σε ένα
τοπικό κατάστημα.

KEY EXCHANGE SOLUTION
Λογισμικό για απλοποίηση της διαδικασίας με την οποία παρέχονται στους

επισκέπτες κλειδιά και επιστρέφονται κατά το check out.
KEYLESS ENTRY

Μέθοδος πρόσβασης σε μια ιδιοκτησία χωρίς κλειδιά, συνήθως με
προσωρινό κωδικό πρόσβασης ή ασύρματες εφαρμογές.
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LOCKBOX
Μια μικρή θυρίδα ασφαλείας που συνδέεται με την ενοικίαση των διακοπών
και περιέχει τα κλειδιά της ιδιοκτησίας. Τα κιβώτια κλειδώματος διατίθενται
σε διάφορα μεγέθη και μπορούν να κωδικοποιηθούν εκ νέου από τον κάτοχο. 

MULTI-CALENDAR
Ένα συγκεντρωτικό ημερολόγιο που περιέχει κρατήσεις που

πραγματοποιούνται σε κάθε κανάλι κρατήσεων που χρησιμοποιεί ο
οικοδεσπότης για τη διανομή καταχωρίσεων.

OPERATIONS
Εργασίες και ενέργειες που εμπλέκονται στη λειτουργία μιας επιχείρησης

ενοικίασης διακοπών και διαχείρισης ακινήτων
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OUTDOOR AMENITIES
Τα επιθυμητά ή χρήσιμα χαρακτηριστικά του εξωτερικού χώρου ενός
ακινήτου. Για παράδειγμα, πισίνα, ξαπλώστρες ή εξωτερική κουζίνα. 

OVER-IMPROVEMENT
Όταν ένας διαχειριστής ιδιοκτησίας ή ένας κάτοχος ενοικίασης διακοπών
έχει ανακαινίσει την ιδιοκτησία με ανέσεις που δεν θα οδηγήσουν σε

χρηματικά κέρδη.
OWNERS PORTAL

Ένας αποκλειστικός πίνακας ελέγχου που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες
ενοικίασης διακοπών που αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες τη

διαχείριση των σπιτιών τους να βλέπουν την απόδοση των ακινήτων τους.
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OWNER’S CLOSET
Κλειδωμένη ντουλάπα που μέσα στο κατάλυμα ενοικίασης διακοπών που
αποθηκεύει τα προσωπικά αντικείμενα του ιδιοκτήτη. Συνήθως εκτός

πρόσβασης για ενοικιαστές.
PREPARATION TIME BEFORE ARRIVAL (PTBA)

Επίσης γνωστό ως "ημέρες κυκλοφορίας". Ο ελάχιστος αριθμός ημερών εκ των
προτέρων μπορεί να γίνει κράτηση, π.χ. τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την
άφιξη. Αυτό επιτρέπει στους διαχειριστές ακινήτων να αποκτήσουν καλύτερο
έλεγχο των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής και να τους δώσουν χρόνο να

προετοιμαστούν για την άφιξη του επισκέπτη.
PROPERTY

Ένα ακίνητο διακοπών ή βραχυπρόθεσμη ενοικίαση σπιτιού.
PROPERTY DESCRIPTION

Περιεχόμενο στον ιστότοπό σας ή καταχωρίσεις που αφηγείται την ιστορία
της ιδιοκτησίας σας, δίνει φωνή στο σπίτι σας και πείθει τους αναγνώστες να

κάνουν κράτηση στο ακίνητό σας. 
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PROPERTY MANAGEMENT AGREEMENT
Ένα νομικά δεσμευτικό έγγραφο μεταξύ ενός διαχειριστή

ακινήτου και ενός ιδιοκτήτη ακινήτου, το οποίο
διευκρινίζει γραπτώς τυχόν ρυθμίσεις που έχουν γίνει

μεταξύ των δύο μερών, συμπεριλαμβανομένων των
κανονισμών του σπιτιού και των επιπτώσεων εάν

παραβιαστούν.
PROPERTY MANAGEMENT COST

Το συνολικό ποσό των εξόδων που συνεπάγεται η
διαχείριση ενός ενοικιαζόμενου ακινήτου.

PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM (PMS)
Λογισμικό που διευκολύνει τη διαχείριση των

ενοικιαζόμενων ακινήτων. Αυτό περιλαμβάνει κρατήσεις
και ημερολόγιο κρατήσεων, επικοινωνία επισκεπτών, τιμές,
καταχωρίσεις σε άλλα κανάλια, πληροφορίες ιδιοκτησίας

και άλλα.
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PROPERTY MANAGER
Ένας ειδικός που εργάζεται για την εκτέλεση της διαχείρισης
ακινήτων για μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη ενοικίαση

κατοικιών.
QUIET HOURS

Καθορισμένες ώρες κατά τις οποίες οι επισκέπτες αναμένεται να
περιορίσουν το θόρυβο στο ελάχιστο κατά την ενοικίαση

διακοπών.
RELEASE DAYS

Επίσης γνωστό ως “Preparation Time Before Arrival (PTBA)”. Ο
ελάχιστος αριθμός ημερών εκ των προτέρων πρέπει να γίνει

κράτηση, π.χ. τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την άφιξη. Αυτό
επιτρέπει στους διαχειριστές ακινήτων να αποκτήσουν καλύτερο

έλεγχο των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής και να τους
δώσουν χρόνο να προετοιμαστούν για την άφιξη του επισκέπτη.
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RENTAL AGREEMENT
Ένα νομικά δεσμευτικό έγγραφο μεταξύ του ιδιοκτήτη σπιτιού και του
επισκέπτη που διευκρινίζει γραπτώς τυχόν ρυθμίσεις που έχουν γίνει
μεταξύ των δύο μερών, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών του

σπιτιού και των επιπτώσεων, εάν παραβιαστούν. 
ROOM TYPE

Διαφορετικές κατηγορίες δωματίων διαθέσιμες σε μια ιδιοκτησία ή
διαφορετικά ακίνητα. Οι εικόνες και οι περιγραφές των κύριων
χαρακτηριστικών και ανέσεων που ισχύουν για κάθε κατηγορία

δωματίου συνήθως περιλαμβάνονται στον ιστότοπο του καταλύματος και
στα κανάλια διανομής του. Οι τιμές τείνουν να ποικίλουν για

διαφορετικούς τύπους δωματίων.
SCREENING GUESTS

Προληπτική ενέργεια από ιδιοκτήτες ακινήτων που επιθυμούν να
ξεφύγουν από ζημιά ή/ και απάτη.
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SELF CHECK-IN
Η επιλογή αυτόματου check-in επιτρέπει στους επισκέπτες
να εισέλθουν στην ενοικίαση των διακοπών τους κατά την
άφιξη χωρίς να συναντηθούν απευθείας με τον ιδιοκτήτη
ή τον διαχειριστή της ιδιοκτησίας. Το self check-in είναι
ιδιαίτερα χρήσιμο εάν έχετε πολλές ιδιοκτησίες και δεν

μπορείτε να είστε παντού ταυτόχρονα να μοιράζεστε
κλειδιά ή να κάνετε περιηγήσεις. 

SMART LOCKS 
Μια έξυπνη οικιακή συσκευή με WiFi και Bluetooth που

επιτρέπει στους χρήστες να κλειδώνουν και να
ξεκλειδώνουν μια πόρτα στέλνοντας ασφαλή σήματα από
μια εφαρμογή για κινητά στο smartphone, τον υπολογιστή

ή το tablet τους. Οι έξυπνες κλειδαριές παρέχουν
απομακρυσμένη πρόσβαση χωρίς κλειδί σε μια ιδιοκτησία. 

Quality Brand Villas
Education



SUPERHOST 
Ονομασία της Airbnb για έμπειρους οικοδεσπότες που προσφέρουν εξαιρετικές
εμπειρίες στους επισκέπτες τους και αποτελούν κορυφαίο παράδειγμα για

άλλους οικοδεσπότες. 
TASK MANAGEMENT 

Εργαλεία για την απλοποίηση της κατανομής και της παρακολούθησης των
εργασιών.

VACATION RENTAL MANAGEMENT 
Η διαδικασία που περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη λειτουργία μιας

επιχείρησης ενοικίασης διακοπών, προαιρετικά απλοποιήθηκε με το λογισμικό
ενοικίασης ακινήτων.

VALUE-ADDED ITEMS 
Πρόσθετες ανέσεις που θα μπορούσαν να αυξήσουν το επίπεδο πληρότητας ενός

ακινήτου. Για παράδειγμα, οι πολυθρόνες, τα υδρομασάζ, τα τραπέζια
μπιλιάρδου και οι καναπέδες-κρεβάτια είναι όλα προϊόντα προστιθέμενης

αξίας.
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WELCOME APP 
Ένας ιστότοπος ή μια εφαρμογή για κινητά που έχει σχεδιαστεί για να

εμπλουτίσει την εμπειρία των επισκεπτών. Θα παρέχει στους επισκέπτες
όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν πριν και κατά τη διάρκεια της διαμονής

τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επισκέπτες μπορούν να συνομιλήσουν
με τον οικοδεσπότη μέσω της εφαρμογής ψηφιακής υποδοχής, καθώς και

να κάνουν κράτηση για τοπικές δραστηριότητες ή διασκέδαση. 
WELCOME BOOK 

Παρόμοια με μια εφαρμογή καλωσορίσματος, αλλά ένα φυσικό βιβλίο για
τους επισκέπτες. Σε ένα βιβλίο καλωσορίσματος, οι οικοδεσπότες

μπορούν να συγκεντρώσουν όλες τις σημαντικές πληροφορίες σε ένα
μέρος, βοηθώντας στη μείωση των ερωτήσεων από τους επισκέπτες,

ενισχύοντας ταυτόχρονα την εντύπωση που έχουν για εσάς ως
οργανωμένος ιδιοκτήτης. 
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WELCOME LETTER 
Σας εκπροσωπεί στους επισκέπτες κατά την άφιξη στην

ιδιοκτησία σας, ακόμα και όταν δεν μπορείτε να είστε εκεί
αυτοπροσώπως Η επιστολή καλωσορίσματος έχει έναν κύριο
σκοπό: να δώσει στους επισκέπτες μια προσωπική, ζεστή

υποδοχή στο σπίτι σας.
ADVANCE PAYMENT

Ένα μέρος του συνολικού ποσού ενοικίασης που πληρώνει ο
επισκέπτης πριν από τη διαμονή του.

ADVERTISED PRICE
Η τιμή ανά διανυκτέρευση που δείχνει ένας διαχειριστής ή

κανάλι ενοικίασης στον ταξιδιώτη.
AMENITY FEE

Ένα επιπλέον ποσό οι επισκέπτες πληρώνουν έναν ιδιοκτήτη ή
ένα συγκρότημα ακινήτων για να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες

ανέσεις, όπως γήπεδα τένις, γκολφ, ξαπλώστρες κ.λπ.
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