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ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

Κτίσατε ένα πολύ ωραίο ακίνητο
ΔΙΑΜΟΝΗΣ. 
Είναι όμως μια επιχείρηση
φιλοξενίας? 
Με τη στενή έννοια κάθε κατοικία
μπορεί να φιλοξενήσει τουρίστες
αφού έχει κρεβάτια μπάνια και
κουζίνα. 
Αν έχει και πισίνα και γυμναστήριο
ακόμη καλύτερα. 
Από τότε όμως που ξεκίνησε η
φιλοσοφία Airbnb και από τότε
που η booking.com ενέταξε τις
κατοικίες στο portal της άλλαξαν
πάρα πολλά.

02

QBV



QBV

03

ΠΛΕΟΝ
Ο
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ Ο
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΣΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

- Εκατοντάδες κατοικίες διαμορφώθηκαν ή κτίσθηκαν νέες ιδιαίτερα σε
τουριστικές περιοχές οι περισσότερες με όλα τα προβλεπόμενα standards
ενός Boutique Hotel.
- Χιλιάδες ιδιοκτήτες μετετράπηκαν σε ‘ξενοδόχοι’
- Στις εκθέσεις τουρισμού συναντώνται 50 φορές περισσότεροι ιδιοκτήτες
κατοικιών από ιδιοκτήτες ή στελέχη ξενοδοχείων. 
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ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ
ΞΕΝΟΔΟΧΟ?

Εξαρτάται
αν έχει τη γνώση, το χρόνο,
την υπομονή, την επιμονή,
τα στελέχη, τα χρήματα.

ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑΙ ΩΣ ΕΝΑ ΒΑΘΜΟ ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΧΙ
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-  Για να γεμίσετε πελάτες όλη τη season?
-  Για να ‘πουλήσετε’ τη κατοικία σας με σωστές
τιμές?         
-  Για να κερδίσετε περισσότερα χρήματα από
εκδηλώσεις?
-  Για να έχετε πελάτες εκτός season?
-  Για να γλυτώνετε χρήματα από αχρείαστα έξοδα
και από οικονομίες κλίμακος?
-  Για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις και
έξοδα από ζημιές και τυχόν ατυχήματα?
- Για να γλυτώσετε τα τόσα χρήματα που
πληρώνετε στην εφορία ΜΗ έχοντας την
εξειδικευμένη φορολογική και νομική
υποστήριξη?
-  Για να είναι η κατοικία συνεχώς σε πολύ καλή
κατάσταση λειτουργίας?         
-  ΕΝ τέλει για να είναι ο πελάτης ευχαριστημένος
και να σας δώσει συστάσεις και υψηλή
βαθμολογία?
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ΟΙ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙ Η
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ?
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ΑΠΟ ΤΙ
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ? 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ?
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΠΩΣ:
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ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
-  Να είναι συνδεδεμένη να δέχεται κρατήσεις από όσους
περισσότερους B2C φορείς κρατήσεων γίνεται. Στην αγορά
φιλοξενίας υπάρχουν περισσότερες από 100 κύριες πλατφόρμες
κρατήσεων. Η κατοικία σας με πόσες πλατφόρμες B2C είναι
συνδεδεμένη?
-  Να είναι συνδεδεμένη να δέχεται κρατήσεις από όσους
περισσότερους B2Β φορείς κρατήσεων γίνεται. Υπάρχουν
χιλιάδες Τουριστικά γραφεία και Tour Operators παγκοσμίως. Η
κατοικία σας με πόσους φορείς B2Β είναι συνδεδεμένη?
-  Να δημιουργεί εκδηλώσεις για παράδειγμα yoga ή yachting σε
διάφορα νησιά ή εταιρικές διαμονές εκτός season.
- Να διαθέτει website με απαραίτητα OnLine σύστημα κρατήσεων
για απευθείας B2C και B2Β κρατήσεις.
-  Να έχει ουσιαστική δια δραστική παρουσία σε όλα τα Social
Media με εγκατάσταση σύνδεσης με το OnLine σύστημα
κρατήσεων
-  Να έχει ουσιαστική δια δραστική παρουσία στο Google με
εγκατάσταση σύνδεσης με το OnLine σύστημα κρατήσεων
-  Οι ιδιοκτήτες κατοικιών ενοικίασης διακοπών περνούν ώρες
κάθε εβδομάδα για κλήσεις και ερωτήσεις. Ο Ιδιοκτήτης πρέπει
να απαντάει συνεχώς σε ερωτήματα να αποστέλλει υλικό και να
γνωρίζει πως θα πείσει ώστε να ολοκληρωθεί η κράτηση.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
-  Να είναι πάντα και παντού ενημερωμένη
Άμεσα η διαθεσιμότητα.
-  Να αλλάζουν Άμεσα οι τιμές σύμφωνα με
νέα δεδομένα της season της περιοχής
αλλά και ευρύτερα
-  Να αλλάζουν Άμεσα οι περιγραφές
σύμφωνα με νέα δεδομένα της season της
περιοχής αλλά και ευρύτερα
-  Να προστίθενται Άμεσα οι όποιες
αλλαγές βελτίωσης της κατοικίας
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ΝΑΙ!
ΑΝ ΟΛΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ. 
ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΡΚΕΤΑ!
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-  Χρειάζεται η κατοικία να εμφανίζεται στη σωστή
σειρά-θέση. Αν για παράδειγμα εμφανίζεται
μετά τη 10η σελίδα της Booking.com ή της VRBO ποιος
διασφαλίζει ότι ο πελάτης δεν θα έχει ήδη κάνει
κράτηση σε μία κατοικία νωρίτερα? Γιατί να
περιμένει να βρει τη δική σας κατοικία αφού δεν
γνωρίζει ότι υπάρχει? 
-  Γνωρίζετε ότι η κατάταξη είναι διαφορετική
αντίστοιχα από ποια χώρα ψάχνεις? Πως
διασφαλίζετε η κατάταξη ανεξαρτήτως χώρας? Η
κατοικία είναι μια ακόμη διαφήμιση
ή είναι ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ της πλατφόρμας?
-  Έχει διασφαλιστεί ότι οι Τουριστικοί Πράκτορες
προωθούν τη κατοικία σας? Ποιες είναι
οι σχέσεις μαζί τους για να το κάνουν αυτό? 
- Ποια είναι η σχέση σας με τους τοπικούς πράκτορες
και μεσίτες?
- Έχει συνεχώς προώθηση στο Google
και στα Social Media?
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ΕΥΚΟΛΗ ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
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ΝΑΙ!
ΑΝ ΟΛΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
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-  Σε όλα τα μέσα η επικοινωνιακή παρουσία της κατοικίας είναι τέτοια
ώστε να προσελκύει τον πελάτη όποιος και αν είναι B2C ή B2B να
κάνει κράτηση? Με 2 λόγια μέσα στο σωρό των κατοικιών μπορεί να τη
ξεχωρίσει και να την επιλέξει? και κυρίως για ποιους λόγους θα την
επιλέξει?
- Έχει τη σωστή επαγγελματική φωτογράφηση όχι μόνο από
επαγγελματία φωτογράφο αλλά από τον ειδικό που φωτογραφίζει
ξέροντας τι θα ήθελε να δει ο πελάτης?
- Έχει τη σωστή περιγραφή που με ένα μικρό ξεκάθαρο κείμενο
γρήγορα απλά και συγκεκριμένα προβάλει τα στοιχεία που θέλει να
γνωρίζει ο πελάτης αλλά κυρίως εκείνα που θα τον οδηγήσουν σε
κράτηση? ή χάνεται μέσα σε επαναλαμβανόμενες ‘όμορφες’
αοριστίες? 
- Τελικά ή όλη παρουσία της κατοικίας είναι η ΚΑΛΥΤΕΡΗ? και είναι
ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ?
-  Είναι διαρκώς ανανεωμένη?
-  Έχει δημιουργηθεί non branded παρουσίαση για τουριστικούς
πράκτορες και μεσίτες?

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ.
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ΝΑΙ!
ΑΝ ΟΛΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
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14 ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ
-  Υπάρχει συγκεκριμένη Αγορά-Στόχος?
Παρόλο που για παράδειγμα η Πάρος
προτιμάται από Γάλλους δεν μπορείς να
αποκλείσεις στη στόχευσή σου επισκέπτες
υψηλότερου οικονομικού επιπέδου όπως
είναι οι Αμερικανοί ή οι Αυστραλοί.
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ΝΑΙ!
ΑΝ ΟΛΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ. 
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ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΡΚΕΤΑ!
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.
-  Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σας? Μπορείτε
να τους ορίσετε? και σε ποιο εύρος
περιοχής? Μικρό, Μεγάλο, Όλο? Τελικά ποια
είναι η περιοχή ανταγωνισμού?  
-  Τι σας ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές σας
και ξέρετε ακριβώς τι κάνουν καλύτερα
από σας?
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ΝΑΙ!
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ΤΙΜΕΣ. QBV

-  Έχει πραγματοποιηθεί μια
μελέτη βιωσιμότητας και
κερδοφορίας?
-  Είναι Value for Money?
-  Είναι οι σωστές τιμές για
κάθε season? αλλά και έχει
χωρισθεί σε κατηγορίες η
season σωστά? 

-  Έχει πραγματοποιηθεί μια
σωστή έρευνα αγοράς
αντίστοιχων κατοικιών για να
προσδιοριστούν οι σωστές
τιμές? 

-  Παρακολουθείται συνεχώς και
αδιάλειπτα ο ανταγωνισμός της ευρείας
Αλλά και της κλειστής περιοχής?
Σε αυτή τη περίπτωση ανανεώνονται οι
τιμές?
-  Υπάρχει προηγούμενη εμπειρία σε
ποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες τα
τελευταία χρόνια έρχονται
περισσότεροι ή λιγότεροι πελάτες στη
περιοχή?
-  Γνωρίζετε ποιες τοπικές εκδηλώσεις –
events – αθλητικές δραστηριότητες –
συναυλίες πραγματοποιούνται και
πότε?
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ΝΑΙ!
ΑΝ ΟΛΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ. 
ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΡΚΕΤΑ!
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ΔΙΑΜΟΝΗ ΠΕΛΑΤΗ
-    Ποιος και πώς υποδέχεται τον πελάτη?
-  Υπάρχει ένα πλήρως ενημερωμένο ‘Welcome Book’ που στέλνεται στον πελάτη πριν αναχωρήσει από τη
χώρα του ώστε να διαβάζονται απλά και με φωτογραφίες οι λειτουργίες της κατοικίας? Η πολιτική και οι
κανόνες διαμονής? Οδικές πληροφορίες? Περιγραφή και εικόνες των αξιοθέατων της περιοχής? Κωδικοί
WIFI? Παραλίες? Χρήσιμες αναλυτικές οδηγίες από που θα ψωνίσει και τι? Πληροφορίες για εστιατόρια στη
κοντινή αλλά και στην ευρεία περιοχή? Ενοικιάσεις αυτοκινήτων? Ενοικιάσεις Yachts? Εκδηλώσεις?
-  Υπάρχει Safe Box? Medical Box? Key Box?
-  Υπάρχει ‘Welcome Basket’? Έχουν τοποθετηθεί τα κατάλληλα προϊόντα?
-   Υπάρχει ένα βάζο με λουλούδια – μυρωδικά κεράκια – απαλή μουσική?
-   Πόσο επαγγελματική είναι η ομάδα καθαριότητας ποιος τη συντονίζει και ποιος την
ελέγχει. Τσεκάρονται τα κρυφά σημεία? Ελέγχεται η κουζίνα και ειδικότερα ο
φούρνος, ο απορροφητήρας και τα ψυγεία?
-   Ποιος συντονίζει και ελέγχει τη πισίνα? Τους εξωτερικούς χώρους? Τις επισκευές που πάντα υπάρχουν
κατά τη διάρκεια της season? Τη τροφοδοσία νερού? Το άδειασμα των λυμάτων?
-  Έχει γίνει συντήρηση των air condition και περιοδική καθαριότητα των φίλτρων? 
-  Συναυλίες και εκδηλώσεις στη περιοχή πραγματοποιούνται και πότε?
-  Έχετε αναρωτηθεί αν είστε / είναι το κατάλληλο πρόσωπο να υποδεχτεί τον πελάτη?
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ΝΑΙ!
ΑΝ ΟΛΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ. 
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ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΡΚΕΤΑ!
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-  Ποιος απαντάει στις ερωτήσεις και στα
ζητούμενα του πελάτη? Που, Πώς, Πότε?
- Έχετε κάνει έρευνα των προμηθευτών στη
περιοχή και έχετε επιλέξει τους αξιόπιστους?
- Έχετε προβλέψει να προτείνετε στο πελάτη
υπηρεσίες υγείας και ευεξίας ομορφιάς όπως
γιατρούς, massage, gym, yoga, Ayurveda,
κομμωτήρια και αισθητική?
- Ποιος αναλαμβάνει τις κρατήσεις του σε
τρίτους στη περιοχή?
- Ποιος παρίσταται και πως συντονίζει την
αναχώρηση ειδικότερα αν υπάρχει άμεση
επόμενη κράτηση?
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΕΛΑΤΗ
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ΝΑΙ!
ΑΝ ΟΛΑ
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-  Έχετε το σωστό νομικό πρόσωπο που ταιριάζει στα εισοδήματά σας? Δηλαδή ξέρετε
πως να πληρώσετε το νόμιμο φόρο Αλλά κυρίως το πραγματικό που σας αναλογεί ή
πληρώνετε επιπλέον φόρους χωρίς λόγο?
-  Τηρείται τις προθεσμίες που προβλέπονται από τη φορολογική νομοθεσία ή
πληρώνετε πρόστιμα χωρίς λόγο?
-  Στο τέλος της κάθε season γνωρίζετε τα έσοδά σας και τα έξοδα σας από και για τη
κατοικία?
-  Έχετε συστήματα αυτόματης τιμολόγησης για να υποστηρίξετε το λογιστή σας να μη
χάνει τις προθεσμίες και τα τιμολόγια?
-   Γνωρίζετε που και πως να βρείτε τις πληροφορίες του κλάδου που χρειάζεστε για
να είστε ενημερωμένοι με τις αλλαγές στον κλάδο? τη νομοθεσία και τους κανονισμούς
που ισχύουν για ενοικιάσεις διακοπών?
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ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ



QBV

25
Ναι!
Αν όλα πραγματοποιούνται
είναι πολύ καλά . 
Αλλά πως μπορούν να γίνουν
καλύτερα?
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26 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ.
Χρειάζονται σωστές επιλογές minimum days stay.
Όχι όπως το κάνουν οι άλλοι Αλλά όπως πρέπει. Αυτό καθορίζει εκτός των άλλων τη
πληρότητα. Στη Πάρο για παράδειγμα το 90% των κατοικιών έχουν minimum stay μια
εβδομάδα. Τι γίνεται όμως με τους πελάτες που θέλουν να μείνουν λιγότερες
ημέρες? Σε μια περιοχή με μικρή προσφορά κατοικιών μπορείς να υποχρεώσεις τον
πελάτη να κάνει κράτηση για 7 ημέρες. Ξαφνικά η Πάρος γέμισε νέες κατοικίες.
Πλέον η προσφορά είναι πολύ μεγάλη. Γιατί ένας έξυπνος ιδιοκτήτης να μη σπάσει
τον άγραφο κανόνα και να κερδίσει τους πελάτες που χάνουν οι άλλοι ιδιοκτήτες?
Αν μια season για παράδειγμα έχει 120 ημέρες και χαθούν οι 30 από αυτές από διάφορα
κενά μέσα στη season και αν υποθέσουμε ότι η μέση τιμή είναι 800 ευρώ ανά ημέρα
τότε δεν θα έχει το επιπλέον έσοδο των 24000 ευρώ.
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27 ΣΩΣΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ.
Αν η τιμή είναι 100 ευρώ λιγότερα ανά ημέρα τότε στο τέλος της season σύμφωνα με το
παραπάνω παράδειγμα θα χάσει 12000 ευρώ.

02

BEST REVIEWS.
Οι όχι άριστες αναφορές φέρνουν πολύ λιγότερους πελάτες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πλέον δεν φτάνει
να μην είναι καλές, πρέπει να είναι ΑΡΙΣΤΕΣ!

03
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28 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ.
-  Έχει η κατοικία προβλέψει μια συσκευή επικοινωνίας του πελάτη με τον ιδιοκτήτη ή
επικοινωνείτε με το WhatsApp?  Δεν είναι και τόσο επαγγελματικό αυτό.
-  Έχετε smart tvs? Και αν ναι έχετε συνδρομητική τηλεόραση όπως Netflix ή και Apple?
-  Έχετε smart applications?
-  Έχετε τεχνολογίες να κλείνουν τα air condition και τους θερμοσίφωνες εξ αποστάσεως ή
είναι ανοικτά όλη την ημέρα και ό πελάτης δεν είναι στη κατοικία? Μπορείτε να κλείσετε το
φούρνο εξ αποστάσεως και έχετε ανιχνευτές καπνού για να αποφύγετε το κίνδυνο φωτιάς?  
-  Έχετε app που να μετράει το θόρυβο ή ο πελάτης κάνει party και οι γείτονες καλούν την
αστυνομία?
-   Γνωρίζετε πότε οι πελάτες είναι σπίτι και πότε δεν είναι? 
-  Έχετε ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα? Σχεδόν καμία κατοικία δεν έχει. Αν είχατε
όμως τουλάχιστον στην Airbnb θα κάνατε τη διαφορά.

04
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ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ
ΤΟ ΑΠΛΑ. 
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΟΝΟΣ ΣΑΣ?
ΚΑΠΟΙΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ:



QBV

Σύμφωνα με τη νέα μόδα
-  Αναθέτοντας το check in / check out σε τρίτους
(συνήθως ευχάριστες κοπελίτσες ή άνεργους νέους)
-  Αναθέτοντας το check in / check out και τη καθαριότητα
σε τρίτους (κυρίως καθαρίστριες)
-  Αναθέτοντας το check in / check out και τη καθαριότητα
Αλλά και τις κρατήσεις! σε ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥΣ τρίτους (πάλι
κυρίως καθαρίστριες ή συντονίστριες καθαριστριών)

30
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31 ΑΥΤΗ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ
ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΜΙΑ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ.

ΓΙΑΤΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΤΟΥΣ

ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ! ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
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-  Γιατί ποιος διασφαλίζει τη ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών των τρίτων που σε όλες σχεδόν των περιπτώσεων αν
δεν διαθέτουν το απαιτούμενο επίπεδο επαγγελματισμού και
υπευθυνότητας?
-  Πώς θα αποφύγουν τα φορολογικά προβλήματα που είναι
σχεδόν βέβαιο ότι θα τα βρουν μπροστά τους?
-  Τι γίνεται με όλα τα υπόλοιπα? Σε κάθε περίπτωση με αυτή τη
προσέγγιση γίνεται ένα μικρό μέρος της δουλειάς και καμία σχέση
δεν έχει με Τουριστική Επιχείρηση. 
-   Είναι μια μικρού ορίζοντα λύση – μπάλωμα και κυρίως
πρόβλημα που σίγουρα θα καταλήξει σε πλήρη αποτυχία με
οδυνηρές οικονομικές συνέπειες από τα χρήματα που θα χάνετε
από τις κρατήσεις και κυρίως από τη μη περαιτέρω απόδοση της
κατοικίας στα επόμενα χρόνια Αλλά και με σοβαρές και μεγάλες
φορολογικές συνέπειες.

32
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33 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ ΟΥΤΕ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΟΥΤΕ ΒΟΛΕΜΑΤΑ
ΟΥΤΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
‘Η
ΓΙΝΕΣΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ή ΑΝΑΘΕΤΕΤΕ ΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΑΣ ΣΕ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΑΝ ΕΜΑΣ.
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34 ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

-  ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ή
-  ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΧΩΡΙΣ
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ
ΕΣΕΙΣ ή
-  ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
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ΑΚΟΜΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

-  ΝΑ ΣΑΣ ΝΟΙΚΙΑΣΟΥΜΕ ΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ SEASON
-  ΝΑ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
-  ΝΑ ΤΗ ΠΟΥΛΗΣΟΥΜΕ
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

-  ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ
-  ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
-  ΓΙΑΤΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΑΣ
-  ΓΙΑΤΙ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
-  ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΧΤΕΣ - ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ
ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ
-  ΓΙΑΤΙ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΛΩ ΤΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ,
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ



QBVΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΙ
ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΙ
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ.

37

ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
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''Έχουμε την αδιαμφισβήτητη γνώση εμπειρία και
υποδομή της δημιουργίας και της
διατήρησης ενός ανοδικά συνεχώς κλιμακούμενου
συστήματος επιτυχίας μεταμόρφωσης
κατοικιών σε 100% τουριστικά καταλύματα με
υπογεγραμμένη εγγύηση τόσο για τους
ιδιοκτήτες όσο και για τους πελάτες αλλά και για τους
τρίτους προμηθευτές προϊόντων
και υπηρεσιών.

Με απαράμιλλο επιχειρηματικό πνεύμα και
αποδεδειγμένη ικανότητα δημιουργίας,
είμαστε ο μοναδικός, αληθινός ποιοτικός πάροχος
λύσεων μιας συνεργασίας όλα σε ένα.''

LUXURY RESORTS / QUALITY BRAND VILLAS

Γιάννης Ηλιάδης



QBVΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Κεντρικά Γραφεία
Γρ. Λαμπράκη 16 & Μεταξά 16674 ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ

Email Address
contact@qualitybrandvillas.com

Phone Number
+30 2108986000
Mob/WhatsApp/Viber: +30 6932213362
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WWW.QUALITYBRANDVILLAS.COM


