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PRICE PER GUEST
Στρατηγική τιμολόγησης όπου οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με τον αριθμό των
επισκεπτών που διαμένουν.

PRICING STRUCTURES
Ένα σύστημα που προσφέρει διαφορετικές τιμές ενοικίασης για διαφορετικές
εποχές
ενοικίασης.
Quality Brand Villas
Education

PROPERTY MANAGEMENT COST

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

RESERVATION DEPOSIT
Ένα ποσό χρημάτων (συνήθως ισοδύναμο με μια διανυκτέρευση) που
συλλέχθηκε κατά τη στιγμή της κράτησης, το οποίο επικυρώνει τη σύμβαση
ενοικίασης. Ο σκοπός της προκαταβολής είναι να εγγυηθεί μια κράτηση και το
πλήρες ποσό χρεώνεται στο λογαριασμό του επισκέπτη κατά το check out.
(τρόπος που λειτουργεί στα ξενοδοχεία).
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RETURN ON INVESTMENT (ROI)
Ένα μέτρο απόδοσης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας μιας επένδυσης (ή σύγκριση της
αποτελεσματικότητας ορισμένων διαφορετικών επενδύσεων).
Για τον υπολογισμό της απόδοσης επένδυσης διακοπών, το
όφελος (το έσοδο) του ακινήτου διαιρείται με το κόστος του
ακινήτου.

RETURN ON REVENUE (ROR)
Ένα μέτρο απόδοσης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση
της κερδοφορίας της εταιρείας με βάση το ποσό των εσόδων που
παράγονται. Συγκρίνει το ποσό του καθαρού εισοδήματος που
παράγεται για κάθε μονάδα εσόδων.

REVENUE
Επίσης γνωστό ως “income”. Είναι το συνολικό χρηματικό ποσό
που δημιουργείται από την εκμετάλλευση του ακινήτου.

REVENUE MANAGEMENT
Η χρήση των αναλυτικών στοιχείων για την
παρακολούθηση μιας ενοικίασης διακοπών (ή ομάδας
ενοικίων) και την απόδοσή τους με την πάροδο του
χρόνου. Αυτό βοηθά τον κάτοχο ή το κανάλι διανομής να
μεγιστοποιήσει τα έσοδα και την αύξηση.

REVPAR
Το RevPAR είναι μια μέτρηση που πραγματοποιείται για
τον υπολογισμό της συνολικής απόδοσης των ακινήτων
ενοικίασης χρησιμοποιώντας το σύστημα μέτρησης.
Λειτουργεί για την αξιολόγηση της διαθεσιμότητας των
ενοικίων και του μέσου ποσοστού με τον οποίο
πληρώνονται.

Quality Brand Villas
Education

Quality Brand Villas
SALES
TAX
Education
Οι περισσότερες χώρες απαιτούν από τους ανθρώπους που
νοικιάζουν τις παραθεριστικές κατοικίες τους να χρεώνουν
και να εισπράττουν κρατικά τέλη. Αυτοί οι φόροι
εισπράττονται από την πολιτεία, και όπως όλοι οι φόροι επί
των πωλήσεων, καταβάλλονται από τον επισκέπτη και όχι
από τον οικοδεσπότη.

SWEAT EQUITY
Συμβολή σε μια επιχείρηση με την εργασία παρά στη
χρηματοδότηση.

WIRE TRANSFER
Επίσης γνωστό ως "bank transfer". Τρόπος πληρωμής με την
οποία ένα μέρος (δηλαδή ο επισκέπτης) στέλνει χρήματα
στον άλλο (τον οικοδεσπότη) απευθείας μέσω του
τραπεζικού λογαριασμού του.

YIELD MANAGEMENT
Η διαχείριση της απόδοσης είναι η διαδικασία πραγματοποίησης συχνών
προσαρμογών στην τιμή ενός προϊόντος ως απόκριση σε συγκεκριμένους παράγοντες
της αγοράς, όπως η ζήτηση ή ο ανταγωνισμός. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τη
διαχείριση αποδόσεων στον ταξιδιωτικό κλάδο ως στρατηγική τιμολόγησης.

ADVANCE PAYMENT
Ένα μέρος του συνολικού ποσού ενοικίασης που πληρώνει ο επισκέπτης πριν από τη
διαμονή του.
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BOOKING POLICY
Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προγραμμάτων πληρωμών, των
ακυρώσεων και των καταθέσεων ζημιών.

BUYER’S AGREEMENT
Ένα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο έγγραφο ανάμεσα σε εσάς και έναν
αντιπρόσωπο πωλήσεων που σημειώνει ότι ο αντιπρόσωπος δεν μπορεί να δείξει σε
κανέναν άλλο ένα συγκεκριμένο ακίνητο έως ότου επιβεβαιώσετε ότι δεν
ενδιαφέρεστε πλέον να το αγοράσετε.
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CANCELLATION FEE
Συνήθως, ένα χρηματικό ποσό που πρέπει να
πληρώσει ο επισκέπτης εάν ακυρώσει μια κράτηση
μετά τη λήξη της προθεσμίας ακύρωσης.
CANCELLATION POLICY
Το σύνολο των κανόνων που υπαγορεύουν τι
συμβαίνει εάν ένας επισκέπτης ακυρώσει την
κράτησή του εντός συγκεκριμένης περιόδου
ειδοποίησης.
COMPROMISE
Επιλέγοντας ένα ακίνητο που πληροί τους
περισσότερους από τους στόχους ενοικίασης
διακοπών σας, αλλά μπορεί να μην είναι ακριβώς
αυτό που θέλετε.
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Η χρέωση αποποίησης ζημίας είναι μια προπληρωμένη, μη

DAMAGE WAIVER FEE

επιστρέψιμη χρέωση που περιλαμβάνεται στη συνολική τιμή
ενός ενοικιαζόμενου σπιτιού που καλύπτει τυχαίες ζημιές στην
ιδιοκτησία σας κατά τη διάρκεια της διαμονής των επισκεπτών.

DEEDED ACCESS
Γραπτό και αρχειοθετημένο δικαίωμα για πλήρη πρόσβαση σε
μια συγκεκριμένη ιδιοκτησία. Για παράδειγμα, εάν αγοράζετε
ακίνητο που δεν είναι μπροστά σε δρόμο θα μπορούσε να έχει
πρόσβαση μέσω των γειτονικών οικοπέδων για να φτάσετε στο
ακίνητο.

DEPOSIT REFUND
Η πράξη επιστροφής του ποσού που έχουν πληρώσει οι
ενοικιαστές για την κατάθεση ζημιών (υπό την προϋπόθεση ότι
όλα έχουν παραμείνει στην ίδια κατάσταση).
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EVICTION
Η νόμιμη αποβολή ενός ενοικιαστή από οποιαδήποτε ιδιοκτησία.
FLOOD INSURANCE
Ειδική ασφαλιστική κάλυψη έναντι απώλειας περιουσίας από πλημμύρες.
GUEST FEE
Πρόσθετες χρεώσεις επισκεπτών πέρα από την αρχική τιμή. Για
παράδειγμα, η χρέωση επισκεπτών μπορεί να αναφέρεται σε χρέωση
υπηρεσιών, χρέωση καθαρισμού, χρέωση κατοικιδίου ή επιπλέον χρέωση.
HOMEOWNERS INSURANCE
Μία μορφή ασφάλισης ιδιοκτησίας που καλύπτει απώλειες και ζημίες στο
σπίτι ενός ατόμου και σε περιουσιακά στοιχεία στο σπίτι. Η ασφάλιση
ιδιοκτητών σπιτιού παρέχει επίσης κάλυψη ευθύνης έναντι ατυχημάτων
στο σπίτι ή στο κατάλυμα.

HOUSE RULES
Ορίζονται 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 δηλώσει με σαφήνεια τι
περιμένει από τους επισκέπτες, τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν
και ποιες κυρώσεις θα προκύψουν εάν παραβιαστούν οι κανόνες του
σπιτιού.
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LICENSES
Ανάλογα με την τοποθεσία, απαιτούνται ορισμένα έγγραφα για να
νοικιάσετε το σπίτι σας σε ταξιδιώτες.
MINIMUM STAY
Η ελάχιστη διάρκεια διαμονής είναι μια πολιτική που χρησιμοποιείται
συνήθως κατά τη διάρκεια μιας περιόδου υψηλής ζήτησης μετά από μια
περίοδο χαμηλής ζήτησης.
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PHISHING
Education Έγκλημα στον κυβερνοχώρο στο οποίο ένας στόχος έρχεται

σε επαφή μέσω email, τηλεφώνου ή γραπτού μηνύματος από
κάποιον που παρουσιάζεται ως νόμιμο ίδρυμα για να
παρασύρει τα άτομα να παρέχουν ευαίσθητα δεδομένα, όπως
προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία, τραπεζικές και
πιστωτικές κάρτες και κωδικό πρόσβασης
RATE PARITY
Μια νομική συμφωνία μεταξύ ενός ακινήτου και ενός OTA,
που παρέχει τις ίδιες τιμές για το ίδιο δωμάτιο σε όλα τα
κανάλια διανομής - συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου
της ιδιοκτησίας.
REFUNDABLE BOOKING
Ένα reservation ή booking που πληροί τις προϋποθέσεις για
επιστροφή χρημάτων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

REGULATIONS
Περιορισμοί για συγκεκριμένη τοποθεσία που ισχύουν
για βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις σε σχέση με το
συνολικό ποσό ημερών που νοικιάζουν κάθε χρόνο
και άλλες απαιτήσεις.
SNAD
Significantly Not As Described- ένας όρος που
χρησιμοποιείται σε διαφορές για ακίνητα που δεν
μοιάζουν όπως εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο.
TIMESHARE
Ο διακανονισμός με τον οποίο πολλοί από κοινού
ιδιοκτήτες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ένα
ακίνητο ως εξοχική κατοικία στο πλαίσιο ενός
χρονοδιαγράμματος. Τις περισσότερες φορές αυτό
περιορίζεται σε μία ή δύο εβδομάδες ετησίως.
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ANALYTICS TOOLS

Εργαλεία που διευκολύνουν την παρακολούθηση της απόδοσης της
επιχείρησης ενοικίασης διακοπών. Μπορείτε να διαβάσετε σημαντικά
στατιστικά στοιχεία, να δημιουργήσετε αναφορές και να αναλύσετε την
επισκεψιμότητα του ιστότοπού σας.

AVAILABLE NIGHTS
Ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων που ένα κατάλυμα είναι ανοιχτό για
κρατήσεις καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους. Συχνά, ο ιδιοκτήτης θα θέλει να
περνά λίγες μέρες το χρόνο στο κατάλυμα.

AVERAGE DAILY RATE (ADR)
Η μέση ημερήσια τιμή είναι ένας βασικός δείκτης απόδοσης που δείχνει τα
μέσα έσοδα που μπορεί να κερδίσει ένα νοικιασμένο κατάλυμά σε μια μέρα.
Είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους οικονομικούς δείκτες στη βιομηχανία
φιλοξενίας και ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τη διαχείριση εσόδων.
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AVERAGE LENGTH OF STAY (ALOS)
Ο ορισμός μέσης διάρκειας διαμονής αναφέρεται
στον μέσο αριθμό διανυκτερεύσεων που ένας
επισκέπτης κάνει κράτηση για ενοικίαση σπιτιού.
AVERAGE RATE INDEX (ARI)
Μια μέτρηση της επιτυχίας που δείχνει τη μέση
ημερήσια τιμή του ακινήτου ενοικίασης για μια
συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε σύγκριση με
τους ανταγωνιστές. Το ARI μπορεί να σας
βοηθήσει να προσδιορίσετε εάν θα αυξήσετε, θα
μειώσετε ή θα κρατήσετε τις τιμές του
καταλύματος.
AVERAGE ROOM RATE
Εναλλακτικός όρος για Average Daily Rate (ADR).

Quality Brand Villas
BOOKING PACE
Education Η ταχύτητα με την οποία πραγματοποιούνται οι κρατήσεις

για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κράτησης έως την
ημερομηνία άφιξης. Η παρακολούθηση του ρυθμού κράτησης
μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε πότε
σχηματίζονται τα μοτίβα, καθιστώντας ευκολότερη την
πρόβλεψη μιας αύξησης ενδιαφέροντος και τη
μεγιστοποίηση των εσόδων.
GROSS BOOKING REVENUE
Η συνολική λιανική αξία των συναλλαγών, που
καταγράφηκε κατά τη στιγμή της κράτησης. Οι κρατήσεις
περιλαμβάνουν τη συνολική οφειλόμενη τιμή,
συμπεριλαμβανομένων φόρων, τελών και άλλων χρεώσεων
και γενικά μειώνονται για ακυρώσεις και επιστροφές
χρημάτων.
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KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPIS)
Education
Τα KPI είναι ένα σύνολο μετρήσιμων μέτρων που
χρησιμοποιεί μια εταιρεία για να μετρήσει την απόδοσή της
με την πάροδο του χρόνου. Τα KPI μπορούν να σας
βοηθήσουν να προσδιορίσετε πόσο επιτυχημένη είναι η
επιχείρηση ενοικίασης διακοπών. Ορισμένοι αριθμοί για
παρακολούθηση είναι το ποσοστό πληρότητας, το ADR, το
ποσοστό μετατροπής κ.λπ.
OCCUPANCY
Το ποσοστό διαμονής που έχει γίνει κράτηση ή
χρησιμοποιείται.
OCCUPANCY FORECAST
Η πληρότητα που αναμένεται να επιτύχει η ιδιοκτησία για
συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

OCCUPANCY RATE
Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων που έχουν γίνει
κρατήσεις δια του αθροίσματος των διαθέσιμων
διανυκτερεύσεων και των κρατημένων διανυκτερεύσεων.
REPORTS
Τα δεδομένα επιχειρηματικής απόδοσης παρουσιάζονται σε
οργανωμένη και κατανοητή μορφή.
API
Είναι το αρκτικόλεξο για τη διεπαφή προγραμματισμού
εφαρμογών, ένας διαμεσολαβητής λογισμικού που
επιτρέπει σε δύο εφαρμογές να «μιλούν» μεταξύ τους.
BOOKING ENGINE
Μια εφαρμογή ή λογισμικό που χρησιμοποιείται σε
ιστότοπους καταλυμάτων για την ασφαλή επεξεργασία
κρατήσεων και πληρωμών.
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BOOKING WIDGET
Ένα πρόσθετο λογισμικού για ιστότοπους της βιομηχανίας φιλοξενίας που
τους επιτρέπει να λαμβάνουν online κρατήσεις με πληρωμές.
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CHANNEL MANAGER
Education
Ένα εργαλείο που προσφέρει συγχρονισμό μεταξύ ιστότοπων διανομής
τρίτων και κεντρικής πλατφόρμας για τη διαχείριση κρατήσεων. Οι
διαχειριστές καναλιών συγχρονίζουν συνήθως τις διαθεσιμότητες
ημερολογίου, αν και ορισμένες συνδέσεις θα προσφέρουν συγχρονισμό
δεδομένων ιδιοκτησίας, τιμών, μηνυμάτων και άλλων.
CONNECTIVITY
Συγχρονισμός μεταξύ μιας ποικιλίας πλατφορμών που επιτρέπει στους
ιδιοκτήτες να μεγιστοποιούν την ανακάλυψη των ακινήτων τους από
τους επισκέπτες. Εξαγωγή τιμών, περιεχομένου καταχώρησης και
διαθεσιμότητας ημερολογίου στα κορυφαία OTA για παροχή αξιόπιστου
μέσου καταχώρησης σε διαφορετικούς ιστότοπους.

ICAL INTEGRATION
Απλή αλλά κλασική σύνδεση που χρησιμοποιείται για το συγχρονισμό
ημερολογίων με κλειστές περιόδους για τον αποκλεισμό περιόδων μη
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διαθεσιμότητας.
Education
KEYLESS ENTRY
Μέθοδος πρόσβασης σε μια ιδιοκτησία χωρίς κλειδιά, συνήθως με
προσωρινό κωδικό πρόσβασης ή ασύρματες εφαρμογές.
MAPPING
Διαδικασία κατά την οποία ένα δωμάτιο ή ιδιοκτησία σε ένα PMS έχει
ρυθμιστεί για συγχρονισμό με το αντίστοιχο σε ένα OTA.
METASEARCH ENGINE
Είναι μια πλατφόρμα που χρησιμοποιεί τα δεδομένα μιας άλλης μηχανής
αναζήτησης για να παράγει τα δικά της αποτελέσματα. Αυτά είναι κοινά
στον κλάδο των ταξιδιών, με παραδείγματα το Kayak και το Trivago.

NOISE MONITORING SOLUTION
Ένα σύστημα που παρακολουθεί τα επίπεδα έντασης σε μια ιδιοκτησία
και ειδοποιεί τον κεντρικό υπολογιστή όταν υπερβαίνει ένα
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προκαθορισμένο μέγιστο.
Education
ONLINE PAYMENT SERVICE
Γρήγορες και βολικές υπηρεσίες πληρωμής μέσω διαδικτύου, π.χ. PayPal,
που επιτρέπουν αυτόματες μεταφορές χρημάτων μέσω Διαδικτύου, ή
απευθείας από πιστωτική κάρτα ή / και προσωπικό λογαριασμό.
OTA RANKING
Η θέση της καταχώρισής σας σε μια σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης,
όπως καθορίζεται από έναν αλγόριθμο. Συνήθως, η κατάταξη OTA
επηρεάζεται από παράγοντες όπως η ποιότητα της φωτογραφίας, ο
χρόνος απόκρισης, ο αριθμός κρατήσεων και ο αριθμός και η ποιότητα
της κριτικής.
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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.
PAYMENT PROCESSOR
Επίσης γνωστό ως “payment gateway”. Είναι ένα
εργαλείο που συλλέγει και επεξεργάζεται πληρωμές.
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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SMART HOME
Education
Ένα ακίνητο εξοπλισμένο με έξυπνες οικιακές συσκευές
και μπορεί να διαχειρίζεται εξ αποστάσεως.
SMART LOCKS
Μια έξυπνη οικιακή συσκευή με WiFi ή 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.
WEBSITE
Ένα σύνολο σχετικών ιστοσελίδων που βρίσκονται
κάτω από ένα συγκεκριμένο όνομα τομέα.
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WEBSITE BUILDER
Ένα διαδικτυακό λογισμικό που δημιουργεί
έναν ιστότοπο βάσει των πληροφοριών που
παρέχουν οι χρήστες.
WEBSITE TEMPLATE
Μια προ-σχεδιασμένη ιστοσελίδα (ή σύνολο
ιστοσελίδων) που μπορεί να χρησιμοποιήσει
ο καθένας για να δημιουργήσει εύκολα τον
δικό του ιστότοπο (ακόμα και χωρίς
δεξιότητες σχεδιασμού ή προγραμματισμού)
XML
Το XML είναι μια μορφή για τη δομή
δεδομένων στην επικοινωνία μεταξύ
συστημάτων.
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