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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΛΙΔΕΣ 

1.0 16/7/2019 
Γιώργος 

Παπαϊωάννου 
O1A5 Δράσεις 2.1.1 & 2.1.2 C, I 10 

2.0 18/7/2019 
Γιώργος 

Παπαϊωάννου 
O1A5 Δράσεις 2.1.3 & 2.1.4 U 15 

3.0 22/7/2019 
Γιώργος 

Παπαϊωάννου 
O1A5 Δράσεις 2.1.5 & 2.1.6 U 21 

4.0 16/9/2019 
Γιώργος 

Παπαϊωάννου 
Επανεξέταση όλων των ενεργειών U 21 

 

      (*) Action: C = Creation, I = Insert, U = Update, R = Replace, D = Delete 
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ΑΚΙΝΗΤΑ 
2.1 ΑΓΟΡΑ 

2.1.1 ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΑΣ ΠΛΟΥΣΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παροχή πλούσιας εμπειρίας  χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στον τομέα των ακινήτων 
είναι μια μορφή διαφήμισης που χρησιμοποιεί μια σειρά διαδραστικών ψηφιακών μέσων, όπως 
streaming, βίντεο, ήχος και άλλες τεχνολογίες, όπως εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα. Στόχος 
αυτής της προσέγγισης είναι να δώσει μια βελτιωμένη εμπειρία σε έναν χρήστη του διαδικτύου, 
προσφέροντας πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο και τελικά να αυξήσει τις πωλήσεις σας. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΑΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Στις κανονικές μορφές διαφήμισης περιλαμβάνονται τα κείμενα και οι τυπικές διαφημίσεις προβολής, 
στατικές ή κινούμενες, που συνήθως έχουν μόνο μία αλληλεπίδραση. Τα εμπλουτισμένα μέσα 
περιλαμβάνουν τη χρήση διαδραστικών αντικειμένων ή πολυμέσων για την παροχή βελτιωμένης 
εμπειρίας σε έναν χρήστη ιστού, προσελκύοντας έτσι την προσοχή του. Λόγω της προόδου της 
δημιουργικής τεχνολογίας, η διαφήμιση με  εμπλουτισμένα μέσα συνεχίζει να βελτιώνεται γρήγορα και η 
ανάγκη για αυτούς τους τύπους διαφημίσεων έχει γίνει απαραίτητη για την  αναγνωσιμότητα της 
επωνυμίας. 
 
Οι συνήθεις τύποι εμπλουτισμένων μέσων γενικά περιλαμβάνουν διαφημίσεις εντός σελίδας, εκτός 
σελίδας και σε ροή. 
• Διαφημίσεις στη σελίδα: εμφανίζονται συνήθως σε διάφορες περιοχές της ιστοσελίδας σε διάφορες 
μορφές και μεγέθη. 
• Διαφημίσεις εκτός σελίδας: Περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμες διαφημίσεις, σε αναδυόμενο παράθυρο  
και επεκτάσιμες. 
• Διαφημίσεις σε ροή: περιλαμβάνουν βίντεο  
 
Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα των διαφημίσεων με εμπλουτισμένα μέσα είναι ότι μπορούν εύκολα 
να προσαρμοστούν για να βελτιώσουν την απόδοση. Οι διαφημίσεις εμπλουτισμένων μέσων δημιουργούν 
δεδομένα που αποκαλύπτουν τη συμπεριφορά των πελατών. Για παράδειγμα, η παρακολούθηση 
μετατροπών αποκαλύπτει ότι ορισμένες λέξεις-κλειδιά δημιουργούν περισσότερες μετατροπές σε 
σύγκριση με άλλες. Μπορείτε να διαγράψετε εύκολα τη λέξη-κλειδί με κακή απόδοση και να 
βελτιστοποιήσετε την επιτυχία σας. 
 
Μια άλλη πρακτική που μπορείτε να υιοθετήσετε  είναι να έχετε μια σαφή και συνοπτική διαφήμιση. Αυτό 
σημαίνει ότι η χρήση πολλών μηνυμάτων σε μια διαφήμιση το μόνο που θα καταφέρει είναι να συγχέει  
τους πιθανούς πελάτες σας. Παρουσιάστε ένα μήνυμα που είναι σαφές και μεταφέρει αυτό που θέλετε να 
πείτε. Αν διαφημίζετε ένα σπίτι στην ύπαιθρο, μην διαφημίζετε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης 
στην ίδια σελίδα ή χώρο. Αποφύγετε τη χρήση μεγάλων προκλητικών πρωτοσέλιδων και δυσνόητης  
γλώσσας. Να είστε συνοπτικοί και συγκεκριμένοι.  
 
Συμπεριλάβετε διαδραστικό περιεχόμενο. Πρόκειται για μια αυξανόμενη μορφή εμπλουτισμένων μέσων, 
τα οποία  εμφανίζουν οπτικές πληροφορίες ή δεδομένα. Παραδείγματα περιλαμβάνουν διαδραστικές 
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ενημερωτικές σελίδες, κύλιση παράλληλων σελίδων και ψηφιακά κουίζ. Μέσω του διαδραστικού 
περιεχόμενου, Ο χρήστης αλληλεπιδρά, μοιράζεται  και αποκαλύπτει προσωπικές πληροφορίες οι οποίες 
μπορούν αργότερα να χρησιμοποιηθούν για επικεντρωμένη στόχευση. 
 
Παραδείγματα ιστότοπων για ακίνητα που προσφέρουν μια πλούσια εμπειρία στα ΜΜΕ στους 
επισκέπτες και τους πιθανούς πελάτες τους: 
 

• Από Ελβετία: https://www.wohnliegenschaften.ch/ 

• Από Γαλλία: https://www.cologny-tour-carree.ch/fr 
• Από Ρωσία: http://villagio-city.ru/  
• Από Αυστραλία: http://anthologynewfarm.com.au/ 
• Από Ουκρανία: http://vasilkovrealty.com.ua/ 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

2. Απλές πράξεις που δεν έχουν προϋποθέσεις αλλά απαιτούν μια επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

N/A 

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ 
ΚΟΣΤΗ 

1 - 2 εβδομάδες για να αποφασίσετε τους τύπους πολυμέσων που πρέπει να συμπεριλάβετε. Αρκετοί μήνες 
για να συλλέξετε ή να δημιουργήσετε όλο το υλικό και να εφαρμόσετε στον ιστότοπό σας. 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ  

Θετικά:  

•  Υψηλότερος βαθμός αλληλεπίδρασης: Οι ιστοσελίδες ακινήτων μπορούν να τραβήξουν το 
ενδιαφέρον των επισκεπτών και των πιθανών αγοραστών πιο αποτελεσματικά, επιτρέποντάς 
τους να αλληλεπιδράσουν με την διαφήμιση ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, παρέχοντας με αυτό τον 
τρόπο μια πιο συναρπαστική εμπειρία. 

• Μέτρηση και κλιμάκωση: Η διαφήμιση εμπλουτισμένων μέσων επιτρέπει στους διαφημιστές να 
εντοπίζουν και να μετράνε μια ποικιλία σημαντικών συμπεριφορών περιήγησης πελατών. Κατά 
συνέπεια επεξεργάζονται καλύτερα τα δεδομένα και αυτό οδηγεί στην καλύτερη λήψη 
αποφάσεων για μελλοντικές διαφημίσεις ή για στοχοθετημένο και εξατομικευμένο μάρκετινγκ. 

• Υψηλότερα επίπεδα απόδοσης: Τα εμπλουτισμένα μέσα υπερβαίνουν τα αντίστοιχα 
τυποποιημένα. Οι πελάτες είναι πιο πιθανό να κάνουν κάποια ενέργεια μετά την προβολή μιας 
διαφήμισης εμπλουτισμένων μέσων σε σύγκριση με τις τυπικές διαφημίσεις με ιδιότητες 
προβολής. 

• Αναγνωσιμότητα της επωνυμίας: Αύξηση της αναγνωσιμότητας της επωνυμίας  για 
διαφημιζόμενους στο διαδίκτυο που προσφέρουν πλούσια εμπειρία πολυμέσων. Αυτό σημαίνει 
ότι ο ισότοπός σας για τα ακίνητα είναι πιο πιθανό να αναγνωριστεί και να επισκεφθεί  από τους 
πιθανούς αγοραστές. Συνεπώς υπάρχει υψηλότερος αριθμός επισκεπτών και υψηλότερα ποσοστά 
μετατροπής.   

• Εμπειρία χρηστών: Τα εμπλουτισμένα μέσα δεν υποχρεώνουν τον χρήστη να εγκαταλείψει τον 
ιστότοπο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν πρέπει να διακόπτεται η ευχάριστη εμπειρία. Αυτό  Βοηθά 
στο να μένουν οι χρήστες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην ιστοσελίδα.   

https://www.wohnliegenschaften.ch/
https://www.cologny-tour-carree.ch/fr
http://villagio-city.ru/
http://anthologynewfarm.com.au/
http://vasilkovrealty.com.ua/
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Αρνητικά:  

•  Χρόνος υλοποίησης: Χρειάζεται χρόνος για την υλοποίηση μιας πλούσιας εμπειρίας πολυμέσων, 
ειδικά εάν διαθέτετε έναν ήδη εγκατεστημένο ιστότοπο ο οποίος χρησιμοποιεί κανονικά μέσα για 
διαφημιστικές ιδιότητες. 

• Έξοδα υλοποίησης: Μπορεί να είναι από μερικές εκατοντάδες έως και χιλιάδες δολάρια.  
• Μεγάλα μεγέθη αρχείων για τον ιστότοπο και τους διακομιστές σας: Αφού χρησιμοποιείτε 

υψηλής ποιότητας πολυμέσα (ήχος, βίντεο, κείμενο), θα χρειαστείτε επιπλέον εικονικό χώρο στον 
ιστότοπό σας και σε διακομιστές, οι οποίοι επίσης θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  

Η βραχυπρόθεσμη εκμετάλλευση συνεπάγεται υψηλότερα ποσοστά μετατροπής και υψηλότερη 
επισκεψιμότητα στον ιστότοπο. 
Η μακροπρόθεσμη εκμετάλλευση περιλαμβάνει τη γνωστοποίηση τη μάρκας και την αύξηση της 
πελατείας και οικονομικά αποδοτικών διαφημιστικών καμπανιών. 
 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΠΕ 

Μέτρια  

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ  

Μέτριες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Εδραιωμένο 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

Sharma, R. (2014). Retrieved from: http://insights.marinsoftware.com/rich-ads/benefits-of-rich-media-
ads/ 
Price, S. (2017). Retrieved from: https://placester.com/real-estate-marketing-academy/use-display-ads-
for-real-estate/ 
Miller, D. (2015). Retrieved from: https://www.entrepreneur.com/article/233521 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

• Παραδείγματα καλά σχεδιασμένων ιστοσελίδων για ακίνητα: 
https://www.awwwards.com/websites/real-estate/ 

• Πώς να δημιουργήσετε διαφημίσεις εμπλουτισμένων μέσων: 
https://www.youtube.com/watch?v=SV2axqhFpdg  (video) 

• 8 συμβουλές σχεδίασης για τη δημιουργία διαφημίσεων εμπλουτισμένων μέσων: 
https://blog.bannerflow.com/8-design-tips-creating-rich-media-banner-ads/ 

• Τι είναι οι διαφημίσεις εμπλουτισμένων μέσων: Ο πλήρης οδηγός για τους εκδότες: 
https://www.adpushup.com/blog/rich-media-ads/  

http://insights.marinsoftware.com/rich-ads/benefits-of-rich-media-ads/
http://insights.marinsoftware.com/rich-ads/benefits-of-rich-media-ads/
https://placester.com/real-estate-marketing-academy/use-display-ads-for-real-estate/
https://placester.com/real-estate-marketing-academy/use-display-ads-for-real-estate/
https://www.entrepreneur.com/article/233521
https://www.awwwards.com/websites/real-estate/
https://www.youtube.com/watch?v=SV2axqhFpdg
https://blog.bannerflow.com/8-design-tips-creating-rich-media-banner-ads/
https://www.adpushup.com/blog/rich-media-ads/
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 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Η προσφορά μιας πλούσιας εμπειρίας πολυμέσων είναι ύψιστης σημασίας όσον αφορά την αύξηση της 
ορατότητας και επομένως των πωλήσεων. 
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2.1.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η προσφορά μιας διαδικτυακής εφαρμογής  για προγραμματισμό ραντεβού μέσω του ιστότοπού σας θα σας 
εξοικονομήσει χρόνο και προσπάθεια σχεδιασμού και διαχείρισης του ημερολογίου σας. Ταυτόχρονα, οι δυνητικοί 
πελάτες μπορούν να κάνουν κράτηση, να αναπρογραμματίσουν και να ακυρώσουν συναντήσεις ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητά σας, προσφέροντάς τους έναν εύκολο  τρόπο για να βλέπουν τα προσωπικά σας στοιχεία. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Οι εξελίξεις και οι τάσεις του λογισμικού προγραμματισμού περιλαμβάνουν μεγαλύτερη προσαρμογή, καλύτερη 
αποδοχή και εξάντληση των ελεύθερων και παλαιών συστημάτων. Η προσαρμογή δίνει στους πελάτες τη 
δυνατότητα να προγραμματίζουν ένα ραντεβού χρησιμοποιώντας τη συσκευή τους (τηλέφωνο, tablet) αντί να 
βασίζονται αποκλειστικά σε φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή. Η καλύτερη αποδοχή  αναφέρεται σε επιχειρήσεις 
που βασίζονται σε υπηρεσίες ανά τον κόσμο, οι οποίες χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων με την 
ελπίδα να μειώσουν το κόστος, να εξοικονομήσουν χρόνο και πόρους και να αυξήσουν τα έσοδά τους μέσω των 
πωλήσεων. 
 
Διαφορετικοί τύποι λογισμικού προγραμματισμού ραντεβού: 

• Επιτραπέζιες εφαρμογές: 
Αυτές οι εφαρμογές είναι εγκατεστημένες σε ένα σύστημα και απαιτούν άδεια. Είναι εξαιρετικά 
προσαρμόσιμες και προσφέρουν ποικιλία χαρακτηριστικών. Απαιτούν, ωστόσο, συντήρηση και 
αναβαθμίσεις. Μπορεί επίσης να μην υποστηρίζουν μια διαδικτυακή πύλη για τους πελάτες για να 
προγραμματίσουν ένα ραντεβού μέσω διαδικτύου, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 
υπαλλήλους για τη διαχείριση ραντεβού μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή κειμένου. 

 
• Συστήματα που βασίζονται στο Web (SaaS): 

Τα συστήματα ραντεβού με βάση το διαδίκτυο χρησιμοποιούν τεχνολογία cloud και συχνά προσφέρονται 
από τρίτους. Αυτός ο τύπος συστημάτων προσφέρει online προγραμματισμό σε πελάτες που αλληλεπιδρούν 
επίσης με την κράτησή τους, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να κάνουν κράτηση, αλλαγή και ακύρωση 
σε ραντεβού. Τα συστήματα που βασίζονται στο Web είναι ιδιαίτερα προσαρμόσιμα και προσφέρουν 
πολλές πληροφορίες που βασικά αυτοματοποιούν όλη τη διαδικασία ραντεβού. Επιπλέον, 
χρησιμοποιούνται συχνά στον κλάδο των ακινήτων. 
 

Οι αιτήσεις ραντεβού στο διαδίκτυο δίνουν στους μεσίτες σας περισσότερες πληροφορίες για να χρησιμοποιήσουν 
στην εργασία τους. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν πληροφορίες πελάτη, προτιμήσεις, ζητούμενες υπηρεσίες 
και τα ονόματα των εργαζομένων που θα συμμετάσχουν. Σας παρουσιάζουν επίσης αναφορές και εκθέσεις 
δραστηριοτήτων που βοηθούν τους μεσίτες  στην πώληση του ακινήτου.  
 
Παραδείγματα λογισμικού προγραμματισμού ραντεβού:  

• ShowingTime 
• Calendly 
• Setmore 
• Full Slate 
• Appointy 

• SimplyBook 
• Ovatu Manager 

 

https://www.showingtime.com/
https://www3.technologyevaluation.com/sd/solutions/calendly-6867
https://www3.technologyevaluation.com/sd/solutions/setmore-38167
https://www3.technologyevaluation.com/sd/solutions/full-slate-17274
https://www3.technologyevaluation.com/sd/solutions/appointy-2922
https://www3.technologyevaluation.com/sd/solutions/simplybook-38827
https://www3.technologyevaluation.com/sd/solutions/ovatu-manager-31210
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ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

2. Απλές ενέργειες που δεν έχουν προϋποθέσεις αλλά απαιτούν επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

N/A 

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ 

3-5 εβδομάδες μόλις αποφασίσετε ποια εφαρμογή ταιριάζει καλύτερα στην επιχείρηση σας.  

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Θετικά: 
 

• Ευκολία: Η ηλεκτρονική εφαρμογή ραντεβού εξοικονομεί χρόνο τόσο στην επιχείρηση σας όσο και στους 
πελάτες της, οι οποίοι έχουν την εξουσία να αποφασίζουν πότε και πώς μπορούν να κάνουν κράτηση 
ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται. 

• Διαχείριση προσωπικού και πόρων: Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να επικεντρωθούν σε πιο πιεστικά 
ζητήματα σε ολόκληρη την επιχείρηση, αφού δεν θα χρειαστεί να ξοδέψουν χρόνο για κρατήσεις. 

• Αυξημένη αυτοματοποίηση: Σχεδόν όλες οι εφαρμογές προγραμματισμού αποθηκεύουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες σε ένα μέρος, αυτοματοποιώντας την εργασία ανταπόκρισης και προετοιμασίας 
για ραντεβού. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν στοιχεία του πελάτη, προτιμήσεις, ζητούμενες 
υπηρεσίες και τα ονόματα των εργαζομένων που θα συμμετάσχουν. 

• Αυξημένη ικανοποίηση του πελάτη: Οι πελάτες ξεκινούν τη διαδικασία κράτησης οποιαδήποτε στιγμή 
επιλέγουν, γεγονός που τους εξοικονομεί χρόνο και  επομένως έχετε μια πιο ευτυχισμένη πελατειακή βάση. 
 

Αρνητικά: 

• Απρόσωπη: Καταργεί την αρχική αλληλεπίδραση μεταξύ της επιχείρησης και του πελάτη, εξαλείφοντας την 
ευκαιρία για τη σύνδεση της εταιρείας με τον πελάτη από την αρχή της σχέσης τους.   

• Μπορεί να είναι δύσκολο για κάποιους πελάτες: Δεν αισθάνονται όλοι άνετα με τη χρήση του ιστού και των 
κοινωνικών μέσων ενημέρωσης ή ενδέχεται να μην θέλουν να μοιράζονται προσωπικά δεδομένα στο 
διαδίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πολλές επιλογές διαθέσιμες για τους πιθανούς πελάτες σας για να κλείσετε 
ραντεβού. 

• Πρέπει να έχετε συγχρονισμένα και ενημερωμένα ημερολόγια: Σε περίπτωση που οι πελάτες προτιμούν να 
καλέσουν για  να κλείσουν ραντεβού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι υπάλληλοι που είναι υπεύθυνοι για τη 
λήψη ραντεβού είναι προσεκτικοί σχετικά με την ενημέρωση του λογισμικού προγραμματισμού. 

• Αξιόπιστη πρόσβαση στο διαδίκτυο: Η επιχείρησή σας απαιτεί συνεχή και αξιόπιστη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα ραντεβού είναι ενημερωμένα και ότι δεν υπάρχουν νέες 
πληροφορίες που λείπουν. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Η βραχυπρόθεσμη αξιοποίηση συνεπάγεται μεγαλύτερη ικανοποίηση του πελάτη και αποτελεσματικότερη 
διαχείριση του χρόνου και των πόρων. 
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Η μακροχρόνια αξιοποίηση περιλαμβάνει μια πιο ευτυχισμένη πελατειακή βάση και αυξημένα ποσοστά 
μετατροπής. 
 

IKANOTHTA ICT:  

Υψηλή  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Προχωρημένες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Εδραιωμένο 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

TEC Team (2018). Retrieved from: https://www3.technologyevaluation.com/sd/category/appointment-
scheduling/articles/Pros-Cons-of-Online-Appointment-Scheduling 
Duffy, J. (2019). Retrieved from: https://zapier.com/blog/best-appointment-scheduling-apps/ 
Gurner, J. (2018). Retrieved from: https://fitsmallbusiness.com/real-estate-scheduling-software/ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

Κορυφαίο Λογισμικό Προγραμματισμού Ραντεβού: 
https://www3.technologyevaluation.com/sd/category/appointment-scheduling 
10 Κορυφαία Εργαλεία Προγραμματισμού: https://www.capterra.com/sem-compare/scheduling-
software?gclid=CjwKCAjw67XpBRBqEiwA5RCocUDxaV7u54LvorEBJORZmsDkq235SHy_ys7vTsxjp1AZ6b8vVK-
LzRoCT8UQAvD_BwE 
Εφαρμογή κινητού για διαχείρηση χρόνου: https://www.showingtime.com/mobile-app/ 
Υπηρεσίες Ρύθμισης Ραντεβού στον Τομέα των Ακινήτων: https://www.youtube.com/watch?v=UeKNtqeLI00 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Η προσφορά μιας εφαρμογής ηλεκτρονικού προγραμματισμού ραντεβού είναι ύψιστης σημασίας όσον αφορά την 
αύξηση της ορατότητας και επομένως των πωλήσεων. 

 

  

https://www3.technologyevaluation.com/sd/category/appointment-scheduling/articles/Pros-Cons-of-Online-Appointment-Scheduling
https://www3.technologyevaluation.com/sd/category/appointment-scheduling/articles/Pros-Cons-of-Online-Appointment-Scheduling
https://zapier.com/blog/best-appointment-scheduling-apps/
https://fitsmallbusiness.com/real-estate-scheduling-software/
https://www3.technologyevaluation.com/sd/category/appointment-scheduling
https://www.capterra.com/sem-compare/scheduling-software?gclid=CjwKCAjw67XpBRBqEiwA5RCocUDxaV7u54LvorEBJORZmsDkq235SHy_ys7vTsxjp1AZ6b8vVK-LzRoCT8UQAvD_BwE
https://www.capterra.com/sem-compare/scheduling-software?gclid=CjwKCAjw67XpBRBqEiwA5RCocUDxaV7u54LvorEBJORZmsDkq235SHy_ys7vTsxjp1AZ6b8vVK-LzRoCT8UQAvD_BwE
https://www.capterra.com/sem-compare/scheduling-software?gclid=CjwKCAjw67XpBRBqEiwA5RCocUDxaV7u54LvorEBJORZmsDkq235SHy_ys7vTsxjp1AZ6b8vVK-LzRoCT8UQAvD_BwE
https://www.showingtime.com/mobile-app/
https://www.youtube.com/watch?v=UeKNtqeLI00
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2.1.3 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ONLINE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι κριτικές πελατών είναι εξίσου σημαντικές με μια προσωπική σύσταση σε πολλούς δυνητικούς πελάτες. 
Οι πελάτες αξιολογούν την ιδιοκτησία, τον ιστότοπό σας, την υπηρεσία σας, ακόμα και τη συμπεριφορά 
σας και τον τρόπο με τον οποίο μιλήσατε. Η ενσωμάτωση των αξιολογήσεων σε έναν ιστότοπο έχει δείξει 
ότι αυξάνει τα ποσοστά μετατροπής. Ειδικά στην ακίνητη περιουσία, οι καλές κριτικές έχουν αυξήσει τις 
πωλήσεις κατά 30% κατά μέσο όρο. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Οι online αξιολογήσεις έχουν γίνει ένα σημαντικό εργαλείο τόσο για τους πελάτες όσο και για τους 
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Βοηθούν τους πιθανούς πελάτες να γνωρίζουν την εμπειρία μετά την αγορά ενός 
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας πριν το αγοράσουν. Δίνουν επίσης στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων μια καλή 
ευκαιρία να δημιουργήσουν μια εξαιρετική φήμη στο διαδίκτυο. Στην επιχείρηση ακίνητων περιουσιών, 
οι κριτικές για τα ακίνητα, τους μεσίτες σας και τη συμπεριφορά τους, ακόμα και ο ιστότοπός σας και η 
συνολική εξυπηρέτησή σας, θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις πωλήσεις κατά μέσο όρο έως και 30%.  
 
Γιατί πρέπει να συμπεριλάβετε κριτικές πελατών στις ιστοσελίδες σας; 
• Το 74% των αγοραστών λένε ότι είναι σημαντικό να διαβάσετε τις κριτικές που δημοσιεύονται online 
από άλλους, 
• Οκτώ σ δέκα ισχυρίζονται ότι συμβουλεύονται την βαθμολογία και τις αξιολογήσεις (αρνητικές και 
θετικές) όταν πρόκειται να αγοράσουν.  
• Οι πιθανοί πελάτες αισθάνονται πιο σίγουροι για την αγορά τους εάν έχουν διαβάσει πρώτα τις κριτικές. 
• Η ενσωμάτωση των αξιολογήσεων μπορεί να αυξήσει τα ποσοστά μετατροπών κατά 17% 
 
 
Η αγορά ακινήτου αφορά την εμπιστοσύνη. Έχετε εμπιστοσύνη σε εσάς και τις υπηρεσίες σας. Αλλά πώς 
μπορείτε να διασφαλίσετε ότι οι πελάτες σας εμπιστεύονται ή είναι πρόθυμοι να σας εμπιστευτούν; Αυτό 
θα γίνει έχοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία άλλων πελατών που τους οδήγησαν να αγοράσουν ένα 
ακίνητο και σε αντάλλαγμα έχουν αφήσει μια θετική κριτική για την επιχείρησή σας. 
Ωστόσο, υπάρχει η πιθανότητα οι υπάρχοντες πελάτες να μην αφήσουν μια αξιολόγηση, είτε επειδή η 
υπηρεσία σας δεν προσέφερε την ηλεκτρονική υπηρεσία αξιολόγησης τη στιγμή της αγοράς είτε απλώς 
και μόνο επειδή δεν είναι αρκετά αφοσιωμένοι. Ακολουθούν μερικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο 
εμπλοκής πελατών για την αναθεώρηση των υπηρεσιών σας: 

1. Ζητήστε από τους πρόσφατους πελάτες να αφήσουν σχόλια: 
Οι περισσότεροι πελάτες δεν θα κληθούν να αφήσουν μια αξιολόγηση εκτός και αν τους ζητηθεί, 
επομένως  ζητήσετε τους ευγενικά  τα σχόλιά τους με τη μορφή αξιολόγησης στον ιστότοπό σας. 
Αν η υπηρεσία ηλεκτρονικών αξιολογήσεων σας είναι σχετικά νέα, ενημερώστε τους τρέχοντες 
και πρώην πελάτες σας. Θα είναι πρόθυμοι να αφήσουν ένα σχόλιο αν τους προσεγγίσετε 
προσωπικά.  

2. Επωφεληθείτε από τη δύναμη του λογισμικού: 
Χρησιμοποιώντας το λογισμικό διαχείρισης φήμης μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τις 
online κριτικές σας. Συγχωνεύει και συγκεντρώνει όλες τις κριτικές σας από διαφορετικά μέρη 
του ιστού, τοποθετώντας τες με τακτοποιημένο τρόπο σε πίνακα ελέγχου. Υπάρχει επίσης η 
δυνατότητα να ανταποκρίνεται άμεσα στα σχόλια των πελατών μέσω της εφαρμογής, γεγονός 
που βοηθά στην ανάπτυξη της σχέσης με τους πελάτες. 
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3. Δημιουργία βίντεο με μαρτυρίες: 
Αξίζει  να προσλάβετε κάποιον που μπορεί να κάνει ένα εξαιρετικό βίντεο για την ιστοσελίδα 
του ακινήτου σας με μαρτυρίες πελατών. Εργαστείτε μαζί με πρώην πελάτες και καταγράψτε τις 
μαρτυρίες τους. Οι πιθανοί πελάτες θα είναι πιο πιθανό να έρθουν στην επιχείρηση σας όταν 
βλέπουν ότι έχετε συνεργαστεί με πραγματικούς ανθρώπους που είναι ικανοποιημένοι με την 
αγορά τους. 

4. Διευκολύνετε τους χρήστες να αφήσουν μια κριτική: 
Διευκολύνετε τους πελάτες να αφήνουν μια κριτική τοποθετώντας την επιλογή με ευκολία όταν 
επισκέπτονται τον ιστότοπό σας. Και για να αυξήσετε την επισκεψιμότητα του ιστότοπού σας, 
βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία σας εμφανίζεται σε άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν οι 
άνθρωποι όταν αναζητούν έναν μεσίτη. 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

2. Απλές πράξεις που δεν έχουν προϋποθέσεις αλλά απαιτούν μια επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

N/A 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ 
ΚΟΣΤΗ 

4-6 εβδομάδες για να ορίσετε τη λειτουργία αξιολόγησης στον ιστότοπό σας, η οποία μπορεί να κοστίσει 
μερικές εκατοντάδες δολάρια. 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Θετικά: 
• Αυξημένη εμπιστοσύνη των πελατών: Οι θετικές κριτικές δίνουν στους ανθρώπους μεγαλύτερη 

εμπιστοσύνη στην επιχείρησή σας. Ένας ικανοποιημένος πελάτης είναι πιο πιθανό να συστήσει 
την επιχείρηση ακινήτων σας στον κύκλο του. 

• Δωρεάν διαφήμιση: Οι θετικές κριτικές λειτουργούν επίσης ως δωρεάν εργαλείο μάρκετινγκ. Οι 
άνθρωποι τείνουν να εμπιστεύονται την κριτική άλλων ανθρώπων όσο εμπιστεύονται μια 
προσωπική σύσταση. 

• Ευρεία βάση πελατών: Οι θετικές ηλεκτρονικές αξιολογήσεις βοηθούν στην προσέλκυση  νέων 
πελατών. Επομένως η βάση πελατών σας θα αρχίσει να αυξάνεται. 

 
Αρνητικά: 

• Λανθασμένες κριτικές: Οι χρήστες που δεν έχουν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία σας ενδέχεται να 
δημοσιεύσουν ψευδή σχόλια μόνο για να βλάψουν την επιχείρησή σας. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί 
να είναι ανταγωνιστές ή πρώην υπάλληλοι. 

• Μη έγκυρες κριτικές: Οι κριτικές παλιότερες των 6 μηνών μπορεί να είναι επικίνδυνες, οπότε 
βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερωμένη τη λειτουργία αναθεώρησης. 

• Η απώλεια φήμης: Μερικές αρνητικές κριτικές ενδέχεται να μειώσουν την εμπιστοσύνη του 
πελάτη, πράγμα που σημαίνει ότι ενδέχεται να χαθούν δυνητικοί πελάτες. 
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Η βραχυπρόθεσμη αξιοποίηση συνεπάγεται υψηλότερα ποσοστά μετατροπής και αυξημένη εμπιστοσύνη 
των πελατών. 
Η μακροχρόνια αξιοποίηση συνεπάγεται αύξηση των πωλήσεων και μεγαλύτερη πελατειακή βάση. 
Και οι δύο εκτιμήσεις αξιοποίησης βασίζονται σε ικανοποιημένους πελάτες που αφήνουν θετικές κριτικές. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ICT 

Χαμηλή  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

Μέτριες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Εδραιωμένο Φ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

Brand 24 (2018). Retrieved from: https://brand24.com/blog/why-you-should-include-customer-
reviews-on-your-website/ 
Rexly, P. (2018). Retrieved from: https://www.reviewtrackers.com/incorporate-online-reviews-website/ 
ReviewSolved (2018). Retrieved from: https://www.reviewsolved.com/2018/02/01/advantages-and-
disadvantages-of-online-reviews-for-your-business/ 
Prosser, M. (2017). Retrieved from: https://www.reviewtrackers.com/improve-online-reviews-real-
estate/ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

Γιατί πρέπει να συμπεριλάβετε κριτικές πελατών στον ιστότοπό σας: https://brand24.com/blog/why-
you-should-include-customer-reviews-on-your-website/ 
Πώς να χρησιμοποιήσετε τις μαρτυρίες για να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες: 
 https://fitsmallbusiness.com/real-estate-agent-reviews/ 
5 τρόποι για τη βελτίωση της φήμης των μεσιτών ακινήτων  
Online: https://boast.io/5-ways-to-improve-online-reputation-for-real-estate-agents/ 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Η προσφορά μιας λειτουργίας ηλεκτρονικών κριτικών θα αυξήσει την πελατειακή σας βάση και συνεπώς 
τις πωλήσεις σας.  

 

  

https://brand24.com/blog/why-you-should-include-customer-reviews-on-your-website/
https://brand24.com/blog/why-you-should-include-customer-reviews-on-your-website/
https://www.reviewtrackers.com/incorporate-online-reviews-website/
https://www.reviewsolved.com/2018/02/01/advantages-and-disadvantages-of-online-reviews-for-your-business/
https://www.reviewsolved.com/2018/02/01/advantages-and-disadvantages-of-online-reviews-for-your-business/
https://www.reviewtrackers.com/improve-online-reviews-real-estate/
https://www.reviewtrackers.com/improve-online-reviews-real-estate/
https://brand24.com/blog/why-you-should-include-customer-reviews-on-your-website/
https://brand24.com/blog/why-you-should-include-customer-reviews-on-your-website/
https://fitsmallbusiness.com/real-estate-agent-reviews/
https://boast.io/5-ways-to-improve-online-reputation-for-real-estate-agents/
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2.1.4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι εξατομικευμένες προτάσεις ιδιοκτησίας αναφέρονται στις συστάσεις των ακινήτων στην αρχική σελίδα 
του ιστότοπού σας με βάση την προβολή των επισκεπτών σας, τις αναζητήσεις, τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται, τα φίλτρα κλπ. Οι εξατομικευμένες προτάσεις θα μπορούσαν να προέρχονται από τα 
πιο δημοφιλή ακίνητα, από ακίνητα που αντιστοιχούν σε ορισμένα χαρακτηριστικά και προσωπικές 
συστάσεις με βάση το ενδιαφέρον των επισκεπτών κατά την επίσκεψή τους. Εάν γίνει έξυπνα, τα ποσοστά 
μετατροπής θα ενισχυθούν. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΚΕΓΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Σε γενικές γραμμές, οι καταναλωτές βομβαρδίζονται με πάρα πολλές διαφημίσεις και διαφημιστικά 
μηνύματα. Ωστόσο, οι εταιρείες που προσφέρουν εξατομικευμένη εμπειρία αποκτούν αυξημένα ποσοστά 
μετατροπής, γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση των πωλήσεων. Με εξατομικευμένες συστάσεις, 
προτείνονται σχετικά ακίνητα στους επισκέπτες του ιστότοπου και τους πιθανούς πελάτες σας. Οι 
εξατομικευμένες συστάσεις θα κάνουν κάθε πελάτη να αισθάνεται ότι ο ιστότοπός σας δημιουργήθηκε 
μόνο για αυτούς. 
 
Αλλά ποιες είναι οι εξατομικευμένες συστάσεις ιδιοκτησίας; 
Οι εξατομικευμένες συστάσεις βασίζονται στη συμπεριφορά των χρηστών. Αυτά είναι τα στοιχεία 
(ιδιότητες) που έχουν συχνά προβληθεί, θεωρηθεί ή και αγοράσει και είναι παρόμοια με αυτά που ο 
επισκέπτης εξετάζει αυτήν την περίοδο. 
 
Ένας άλλος τρόπος προσαρμογής των συστάσεων βασίζεται στο ιστορικό περιήγησης. Αυτά μπορεί να 
είναι ακίνητα που έχουν πρόσφατα προβληθεί από τον τρέχοντα επισκέπτη στον ιστότοπό σας και να 
επανεμφανιστούν στην οθόνη τους στην αρχική σελίδα ή στο κάτω μέρος κάθε σελίδας. Χρησιμοποιώντας 
τη συμπεριφορά των πελατών, γίνονται προβλέψεις για το τι θα ήθελαν οι μελλοντικοί πελάτες. Αυτό 
περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων χρηστών σε ευρύτερη κλίμακα και την ανάπτυξη συστάσεων που 
δημιουργούνται αυτόματα. 
 
Εξατομικευμένες πρακτικές σύστασης: 

1. Χρησιμοποιήστε φωτογραφίες υψηλής ποιότητας για τα ακίνητα σας. 
2. Κάντε πιο έξυπνες συστάσεις με την ενσωμάτωση αλγορίθμων AI. 
3. Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα πελατών και προτείνετε τα bestsellers ή τα πιο εμφανισμένα 

ακίνητα.  
4. Κάνετε συστάσεις με βάση την αναζήτηση στο Google ή άλλες μηχανές αναζήτησης. 
5. Συστήστε κορυφαίους πωλητές με βάση κατηγορίες (διαμερίσματα, σοφίτες, σπίτια, κλπ.). 
6. Προσθέστε ελκυστικές προσκλήσεις για δράση (CTAs), όπως "μάθετε περισσότερα", "κάντε 

κράτηση περιήγησης" κ.λπ.. 
 

Παραγγείλετε ελκυστικά χαρακτηριστικά για τις εξατομικευμένες προτάσεις ιδιοκτησίας: 
• Εξατομικευμένες συστάσεις σύμφωνα με την τοποθεσία, τον προϋπολογισμό, την κάτοψη και άλλες 
προτιμήσεις, 
• Σύγκριση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, 
• Σύντομη λίστα με ιδιότητες όπου αξιολογούνται όλες οι επιλογές και μπορούν να προστεθούν δεδομένα 
από άλλες πηγές στο διαδίκτυο ή εκτός σύνδεσης. 
• Προσωπικός βοηθός για αγορά σπιτιού,  όπου μπορείτε να διατηρήσετε προσωπικές σημειώσεις, 
λεπτομέρειες σχετικά με τις επισκέψεις στο χώρο της ιστοσελίδας, να πραγματοποιήσετε 
διαπραγματεύσεις και να κλείσετε την καλύτερη συμφωνία για την επιχείρηση σας.  
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Τέλος, εξατομικευμένες συστάσεις μπορούν να παραδοθούν μέσω ενός μοντέλου βασισμένου σε 
περιεχόμενο το οποίο εκπαιδεύεται για να προβλέψει την πιθανότητα κλικ ενός χρήστη για κάθε λίστα 
ανεξάρτητα από όλα τα άλλα ακίνητα. Αυτό, σε συνδυασμό με έναν αλγόριθμο διαφοροποίησης, παράγει 
ένα σύνολο από υποψήφια ακίνητα για κάθε χρήστη. Το Zilow.com, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί ένα 
τέτοιο σύστημα για να παρέχει στους πιθανούς αγοραστές ένα σύνολο ιδιοτήτων που ταιριάζουν καλύτερα 
στα συμφέροντά τους. 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

2. Απλές ενέργειες που δεν έχουν προϋποθέσεις αλλά απαιτούν επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

N/A 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ 
ΚΟΣΤΗ 

6-8 εβδομάδες για να ρυθμίσετε το σύστημα και να αρχίσετε να προτείνετε ιδιότητες. 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Θετικά: 
• Αυξημένα ποσοστά μετατροπής, καθώς οι πιθανοί πελάτες είναι πιο πιθανό να αγοράσουν ένα ακίνητο 
που τους συστήθηκε. 
• Εξοικονομήστε χρόνο στην εγκατάσταση, καθώς οι πιο εξατομικευμένες μηχανές συμβουλών σας 
επιτρέπουν να "το ρυθμίσετε και να το ξεχάσετε", 
• Καλύτερες γνώσεις σχετικά με τη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των πελατών. 
Αρνητικά:  

• Χρειάζεστε πολλά δεδομένα για να δημιουργήσετε αποτελεσματικές προτάσεις. 
• Τα δεδομένα καθώς και οι τάσεις αλλάζουν συνεχώς και μια αλγοριθμική προσέγγιση θα 

δυσκολευτεί να διατηρηθεί. 

• Οι προτιμήσεις χρήστη αλλάζουν συνεχώς και δεν μπορούν να καταγραφούν εύκολα από το 
σύστημά σας.  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Η βραχυπρόθεσμη αξιοποίηση περιλαμβάνει βελτιωμένη εμπειρία χρήστη και μικρές αυξήσεις των 
συντελεστών μετατροπής. 
Η μακροχρόνια αξιοποίηση συνεπάγεται μια μεγαλύτερη βάση πελατών και αυξημένες ροές εσόδων. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ICT 

Προχωρημένες 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

https://www.zillow.com/


 
 

IO1A5 Action Description AKNOW 16/07/2019 

2018-1-UK01-KA205-047672 

Μέτριες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Καλά ανεπτυγμένο 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

Kohler, N. (2018). Retrieved from: https://woocommerce.com/posts/personalized-product-
recommendations/# 
Kristensen, E. (2018). Retrieved from: https://sleeknote.com/blog/product-recommendations 
MacManus, R. (2019). Retrieved from: 
https://readwrite.com/2009/01/28/5_problems_of_recommender_systems/ 
Liu, K. (2019). Retrieved from: https://www.zillow.com/data-science/personalized-recommendation-
diversity/ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

Προσαρμοσμένες προτάσεις ιδιοκτησίας: https://getmeroof.com/ 
Σύστημα συστάσεων βάσει περιεχομένου: https://www.zillow.com/data-science/personalized-
recommendation-diversity/ 
 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Προσφέροντας εξατομικευμένες προτάσεις ιδιοκτησίας στον ιστοτόπο σας, η εμπειρία των επισκεπτών 
είναι ύψιστης σημασίας, καθώς έχουν καλύτερη εμπειρία και συνεπώς αυξάνονται οι πωλήσεις σας. 

 

  

https://woocommerce.com/posts/personalized-product-recommendations/
https://woocommerce.com/posts/personalized-product-recommendations/
https://sleeknote.com/blog/product-recommendations
https://readwrite.com/2009/01/28/5_problems_of_recommender_systems/
https://www.zillow.com/data-science/personalized-recommendation-diversity/
https://www.zillow.com/data-science/personalized-recommendation-diversity/
https://getmeroof.com/
https://www.zillow.com/data-science/personalized-recommendation-diversity/
https://www.zillow.com/data-science/personalized-recommendation-diversity/
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2.1.5 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (SEARCH 
ENGINE OPTIMIZATION-SEO) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το SEO είναι μια στρατηγική μάρκετινγκ Ιστού, στην οποία οι μηχανές αναζήτησης βρίσκουν και 
ταξινομούν τον ιστότοπό σας υψηλότερα από τον μεγάλο αριθμό διαφορετικών ιστοσελίδων υπό το 
πρίσμα μιας έρευνας αναζήτησης. Ο μεγαλύτερος όγκος ηλεκτρονικών αγορών γίνεται από ιστότοπους με 
προηγμένο SEO και αυτό ισχύει και για την αγορά ακινήτων. Εάν ένας οργανισμός επιθυμεί να αυξήσει 
την επισκεψιμότητα του ιστότοπού του και, συνεπώς, τα ποσοστά μετατροπής, τότε το SEO είναι το κλειδί 
- ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό εξηγείται παρακάτω. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Οι ιστοσελίδες ακινήτων θεωρούνται το πιο χρήσιμο κανάλι πληροφοριών κατά την αγορά ενός ακινήτου. 
Η έρευνα έχει δείξει ότι από το 2008 έως το 2012, οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο σχετικά με τις ακίνητες 
περιουσίες αυξήθηκαν κατά 253%. Για τους επαγγελματίες στον τομέα των ακινήτων, το SEO είναι μια 
στρατηγική εξαιρετικής σημασίας. 
 
Το SEO βοηθά τους ιστότοπους να καταγράψουν την επισκεψιμότητα και να αυξήσουν την προβολή τους 
στον ιστό. Στην ακίνητη περιουσία, συνήθως αρχίζει με τοπικούς στόχους λέξεων-κλειδιών σε έναν 
προσωπικό ιστότοπο. Οι παρακάτω έξι πρακτικές θα βελτιστοποιήσουν τον ιστότοπό σας για ακίνητα, 
αυξάνοντας τα ποσοστά μετατροπής και την πελατειακή σας βάση. 
 

1. Στοχεύστε τοπικές φράσεις-κλειδιά: 
Βελτιστοποιήστε τον ιστότοπό σας για λέξεις-κλειδιά αναζήτησης όπως: 
• [Πόλη] ακίνητα 
• [Πόλη] κατοικίες προς πώληση 
• [Πόλη] καταχωρήσεις ακινήτων 
• [Πόλη] κτηματομεσίτης 
 
Αυτές οι λέξεις-κλειδιά θα πρέπει να εμφανίζονται σε σελίδες σε ολόκληρο τον ιστότοπο. Χρησιμοποιήστε 
τα σε περιεχόμενο που είναι χρήσιμο σε έναν μελλοντικό αγοραστή. 
 

2. Γράψτε καταχωρήσεις ιστολογίου σε ιδιοκτησίες που είστε ιδιαίτερα πρόθυμοι να 
πουλήσετε: 

Ένας τρόπος για να εξασφαλίσετε την κινητικότητα στον ιστότοπό σας είναι να γράψετε αναρτήσεις 
ιστολογίου σε ιδιότητες που ο κτηματομεσίτης ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την πώληση. Η λέξη-κλειδί για 
αυτές τις ιδιοκτησίες θα πρέπει να είναι οι διευθύνσεις τους, οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 
οποιοδήποτε  περιεχόμενο σχετικά με την ιδιοκτησία, όπως η περιγραφή meta, ο τίτλος, οι ετικέτες στις 
φωτογραφίες, και το όνομα του αρχείου στις φωτογραφίες. Μια καλή  πρακτική σε αυτό το πλαίσιο είναι 
να γράψετε μοναδικό περιεχόμενο για αυτό το συγκεκριμένο ακίνητο. Με αυτόν τον τρόπο οι μηχανές 
αναζήτησης όπως το Google θα ταξινομήσουν την καταχώρισή σας. 
 

3.  Επωφεληθείτε από φωτογραφίες και βίντεο: 
Στους αγοραστές του σπιτιού αρέσει να βλέπουν ένα βίντεο περιήγησης στο εσωτερικό του μελλοντικού 
τους νέου σπιτιού. Οι πιθανοί πελάτες είναι πιθανότερο να κάνουν κράτηση για μια περιήγηση στο σπίτι 
εάν οι καταχωρίσεις που διαβάζουν έχουν επαγγελματικές φωτογραφίες που παρουσιάζουν όλα τα  
ελκυστικά  σημεία ενός σπιτιού. Εκτός από τις φωτογραφίες και τα βίντεο  περιήγησης, θα πρέπει επίσης 
να ληφθούν υπόψη οι καταθέσεις των πελατών αμέσως μετά τη λήψη των κλειδιών τους για το νέο τους 
σπίτι. 
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4. Κάνετε τον ιστότοπό σας φιλικό για το κινητό 
Οι πιθανοί αγοραστές κατοικιών έχουν περισσότερες πιθανότητες να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνό τους 
για να περιηγηθούν στα ακίνητα ενώ βρίσκονται στο σπίτι, στο χώρο εργασίας ή ακόμα και να περιμένουν 
σε μια ουρά στο εστιατόριο. Οι αγοραστές του σπιτιού επισκέπτονται τους δικτυακούς τόπους ακινήτων 
για να διαβάσουν τις γενικές πληροφορίες, να κλείσουν μια επίσκεψη, να συγκρίνουν τις τιμές, να 
καλέσουν έναν μεσίτη, να δουν τις κριτικές, κλπ. Κάνοντας την ιστοσελίδα σας φιλική για το κινητό  είναι 
ένας σημαντικός παράγοντας στην SEO ακινήτων. Μια πρόταση σε αυτό το πλαίσιο είναι να 
χρησιμοποιήσετε το σχεδιασμό που ανταποκρίνεται, καθώς η Google προτιμά αυτόν τον τύπο 
διαμόρφωσης για κινητά. 
 

5. Αποκτήστε πρόσβαση σε έναν κατάλογο: 
Οι κατάλογοι ακίνητης περιουσίας έχουν πολλή κίνηση. Ένα πρακτορείο ακινήτων πρέπει να αναφέρεται 
σε αυτούς. Ιστοσελίδες ακινήτων με υψηλή επισκεψιμότητα που έχουν καταλόγους διαθέσιμους σε 
μεσίτες ακινήτων είναι οι ακόλουθες: 

•  Trulia 
• Zillow 
• RedFin 

• Homes.com 
 
Η καταχώριση στον σωστό κατάλογο ακινήτων μπορεί να επιτρέψει την καταγραφή πιθανής 
επισκεψιμότητας. Για παράδειγμα, το Zillow είχε προβολές 498 εκατομμυρίων σελίδων σε ένα μήνα. 
 

6.  Ενσωμάτωση κοινωνικών μέσων: 
Οι σχέσεις μεταξύ ενός κτηματομεσιτικού γραφείου και των δυνητικών πελατών του μπορούν να 
δημιουργηθούν στα κοινωνικά μέσα. Ένας μεσίτης που δραστηριοποιείται στα κοινωνικά μέσα 
ενημέρωσης είναι πιο πιθανό να κάνει πωλήσεις. Απαιτείται έρευνα για να προσδιοριστεί πού η κύρια 
ομάδα-στόχος των πιθανών αγοραστών είναι πιο ενεργή κοινωνικά. Στην ακίνητη περιουσία, οι 
φωτογραφίες και τα βίντεο που προβάλλουν ιδιοκτησίες είναι βασικά συστατικά, έτσι οι πλατφόρμες 
κοινωνικών μέσων όπως το Pinterest και το Instagram είναι εξαιρετικά κανάλια για τη διαφήμιση. Στο 
Facebook, μια πρόταση είναι να συμμετάσχετε στις ομάδες που βασίζονται σε τοποθεσίες και στο Google+ 
για να συμμετάσχετε στις τοπικές κοινότητες. Σε όλες τις πλατφόρμες, θα πρέπει να δημιουργηθούν και 
να χρησιμοποιηθούν στρατηγικά hashtags σε κάθε θέση. 
 
Με λίγα λόγια, το SEO είναι η διαδικασία της απόδειξης στις μηχανές αναζήτησης ότι μια ιστοσελίδα είναι 
η πιο έγκυρη, η πιο αξιόπιστη, η πιο μοναδική και ενδιαφέρουσα που μπορεί να παρουσιαστεί σε έναν 
χρήστη. Η παραγωγή υψηλής ποιότητας περιεχομένου, η εμπλοκή στα κοινωνικά δίκτυα και η σύνδεσή 
σας με τον ιστότοπό σας θα κάνουν την Google πιο σίγουρη ότι αυτός ο ιστότοπος είναι το καλύτερο 
αποτέλεσμα και θα ταξινομηθεί σταδιακά ώστε να εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα μιας αναζήτησης. 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

2. Απλές πράξεις που δεν έχουν προϋποθέσεις αλλά απαιτούν επένδυση 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

N/A 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΣΥΔΕΔΕΜΕΝΑ 
ΚΟΣΤΗ   

https://www.trulia.com/
https://www.zillow.com/agent-finder/real-estate-agent-reviews/
https://support.redfin.com/hc/en-us/articles/360001433272-Redfin-Partner-Agent-FAQ
https://www.homes.com/real-estate-agents/
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Αυτή η ενέργεια μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα και να είναι 100% λειτουργική σε 1 ή 2 εβδομάδες. 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Θετικά: 
• Συνεχής ροή ελεύθερης και στοχευμένης επισκεψιμότητας 
• Σταθερή επιχειρηματική ανάπτυξη και υψηλότερη απόδοση επένδυσης σε σύγκριση με τις κανονικές 
διαφημίσεις. 
• Ακεραιότητα της επιχείρησης 
• Επενδύσεις χαμηλού κόστους για την υλοποίηση. 
 
Αρνητικά: 
• Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να δείξετε πραγματικά αποτελέσματα από την άποψη της 
επισκεψιμότητας ROI και της επισκεψιμότητας του ιστότοπου. 
• Για να παραμείνετε ανταγωνιστικοί, απαιτούνται πολλές επενδύσεις μακροπρόθεσμα. 
• Απροσδόκητα αποτελέσματα με αλγοριθμικές ενημερώσεις από το Google, το Bing και άλλες μηχανές 
αναζήτησης. 
 

ΠΙΘΑΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  

Η αξιοποίηση αυτής της ενέργειας συνεπάγεται υψηλότερη επισκεψιμότητα την ιστοσελίδα, καθώς και 
μακροπρόθεσμα αυξημένη προβολή και έσοδα. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ICT 

Προχωρημένες 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Προχωρημένες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Εδραιωμένο 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

Kellong, K. (2019). Retrieved from: https://www.bruceclay.com/blog/real-estate-seo/ 
Chowdhury, M. (2017). Retrieved from: https://www.seohorizon.com/seo-benefits-disadvantages-
explained/ 
Hayes, M. (2011). Retrieved from: https://www.shopify.com/blog/seo-marketing 
Rogers, P. (2018). Retrieved from: https://www.shopify.com/enterprise/ecommerce-site-search-best-
practices 
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ  

Πλήρης Οδηγός για το  SEO στα Ακίνητα: https://www.bruceclay.com/blog/real-estate-seo/ 
 Οδηγός αρχαρίων για την έρευνα λέξεων-κλειδιών για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
https://www.shopify.com/blog/14207073-the-beginners-guide-to-keyword-research-for-ecommerce 
10 κορυφαία εργαλεία αναζήτησης ακινήτων: https://lifehacker.com/top-10-real-estate-search-tools-
5068439 
 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΤΗΣΕΙΣ  

Η εφαρμογή στρατηγικής  SEO είναι ύψιστης σημασίας όσον αφορά την αύξηση των επισκέψεών στον 
ιστότοπο σας και τους πιθανούς πελάτες καθώς και τη συμβολή τους στην αύξηση των πωλήσεων.  

 

  

https://www.bruceclay.com/blog/real-estate-seo/
https://www.shopify.com/blog/14207073-the-beginners-guide-to-keyword-research-for-ecommerce
https://lifehacker.com/top-10-real-estate-search-tools-5068439
https://lifehacker.com/top-10-real-estate-search-tools-5068439
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2.1.6 ΙΣΧΥΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Προσφέροντας μια ισχυρή λειτουργικότητα αναζήτησης στην ιστοσελίδα σας, εγγυάται την ικανοποίηση 
των επισκεπτών όσον αφορά την αναζήτηση και την ισχυρότερη εμπειρία του πελάτη. Η ισχυρή 
λειτουργικότητα αναζήτησης είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό των 
ερωτημάτων των πελατών με ιδιοκτησίες, περιγραφές, περιοχές, εικόνες, βίντεο κλπ. Και παρέχει 
προσαρμοσμένα αποτελέσματα αυξάνοντας το δυναμικό μιας μετατροπής. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Μια πλατφόρμα ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει γρήγορα, φιλτραρισμένα 
και σχετικά αποτελέσματα με βάση το ερώτημα αναζήτησης του χρήστη. Για να γίνει αυτό, πρέπει να 
δημιουργηθεί μια φιλτραρισμένη λειτουργία αναζήτησης. Οι επισκέπτες θα πρέπει να μπορούν να βρουν 
γρήγορα σχετικά αποτελέσματα. Η λειτουργία αναζήτησης θα πρέπει να ανταποκρίνεται γρήγορα στα 
αιτήματα των χρηστών και θα πρέπει να είναι αρκετά αποτελεσματική ώστε να παρουσιάζει 
αποτελέσματα με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του χρήστη. 
 
Κάθε ιδιοκτησία έχει ορισμένα χαρακτηριστικά (τοποθεσία, περιοχή, τιμή, περιγραφή κλπ.), Πράγμα που 
σημαίνει ότι κατά την αναζήτηση, οι χρήστες θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις παραμέτρους για να βρουν 
την ιδιοκτησία των ονείρων τους. Έχοντας μια προηγμένη λειτουργία αναζήτησης λίστας είναι μια 
κερδοφόρα πρακτική, ειδικά όταν ένας ιστότοπος ακινήτων έχει χιλιάδες διαφορετικές επιλογές 
ιδιοκτησίας. Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά αυτών των λειτουργιών αναζήτησης είναι: 

 

• Προτεινόμενες τοποθεσίες: 
Το πεδίο τοποθεσίας πρέπει να δέχεται ακριβή τοποθεσία αναζήτησης, στην   οποία αναγράφεται 
λεπτομερώς ο ταχυδρομικός κώδικας. Για να υποστηρίξετε την προτεινόμενη τοποθεσία που βασίζεται σε 
λέξεις-κλειδιά που εισήγαγε ένας χρήστης, απαιτείται μια βάση δεδομένων με όλες τις σχετικές 
τοποθεσίες στην περιοχή. Υπάρχουν διάφορες βάσεις δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 
οι οποίες παρέχουν πληροφορίες διεύθυνσης. Το πλαίσιο αναζήτησης θα πρέπει επίσης να παρέχει 
προτάσεις ορθογραφίας, σε περίπτωση που κάποιος χρήστης γράψει λάθος ονόματα τοποθεσιών.  

• Ευρεία σντιστοίχηση αναζήτησης: 
Οι λέξεις-κλειδιά που έχουν εισαχθεί ως κριτήρια αναζήτησης αντιστοιχίζονται ακριβώς με τα 
εμφανιζόμενα αποτελέσματα. Αυτό αποκλείει αποτελέσματα που περιέχουν αυτές τις λέξεις-κλειδιά 
ξεχωριστά ή περιέχουν συνώνυμα αυτών των κριτηρίων αναζήτησης. Σε μια αναζήτηση ευρείας 
αντιστοίχισης, δεν είναι μόνο η φράση που αναζητείται, αλλά και μεμονωμένες λέξεις και οι παραλλαγές 
αυτών των λέξεων, παρέχοντας στον χρήστη όλα τα σχετικά αποτελέσματα αναζήτησης 

• Πρώτη Αναζήτηση: 
Όταν ψάχνετε σε μια βάση δεδομένων τις καταχωρήσεις, η παροχή βελτιστοποιημένης και γρήγορης 
αναζήτησης είναι πιο σημαντική. Ένας server αναζήτησης που χρησιμοποιεί ευρετήριο μπορεί να 
επιταχύνει σημαντικά ένα ερώτημα αναζήτησης επειδή συνδέει λέξεις σε σελίδες, όμοια με ένα ευρετήριο 
γλωσσών σε ένα βιβλίο. 
 
Πρόσθετα χαρακτηριστικά που συνιστώνται να ληφθούν υπόψη περιλαμβάνουν: 

•  Αντιστοίχιση προτεραιότητας με παραμέτρους: Κάθε παράμετρος έχει προτεραιότητες. Οι 
παράμετροι με υψηλότερη προτεραιότητα θα οδηγήσουν την αναζήτηση, ακολουθούμενες από 
αυτές με χαμηλότερη προτεραιότητα. 

• • Επέκταση: Δεδομένου ότι οι νέες καταχωρίσεις θα προστίθενται συχνά, ο διακομιστής πρέπει 
να είναι εξαιρετικά κλιμακωτός για την αποθήκευση και τη χρήση των εισερχόμενων δεδομένων. 
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• Επιλογές ταξινόμησης και φιλτραρίσματος: Η ταξινόμηση πρέπει να είναι διαθέσιμη όχι μόνο 
βάσει της συνάφειας αλλά και βάσει της ηλικίας των καταχωρίσεων. Το φιλτράρισμα πρέπει να 
περιλαμβάνει το εύρος τιμών, το εύρος θέσης, τα φίλτρα της τοποθεσίας κ.λπ. 
• Πρόταση εγγύτητας ιδιοκτησίας: Όταν τα κριτήρια αναζήτησης δεν εμφανίζουν αποτελέσματα για 
μια συγκεκριμένη τοποθεσία, θα πρέπει να υπάρχει μια επιλογή για κοντινές τοποθεσίες. 
 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  

2. Απλές πράξεις που δεν έχουν προϋποθέσεις αλλά απαιτούν επένδυση 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

N/A 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΣΥΔΕΔΕΜΕΝΑ 
ΚΟΣΤΗ   

6-8 εβδομάδες για την εφαρμογή μιας ισχυρής  λειτουργικότητας αναζήτησης. Τακτική συντήρηση για 
την εξασφάλιση ενός ισχυρού και πάντα ενημερωμένου συστήματος αναζήτησης. 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Θετικά: 
• Ικανοποίηση των πελατών 

• Καλύτερη εμπειρία πελατών 
Αρνητικά: 

• Τακτική συντήρηση του διακομιστή 
•  Κόστος επένδυσης για μικρά κτηματομεσιτικά γραφεία 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  

Η αξιοποίηση αυτής της ενέργειας συνεπάγεται καλύτερη ικανοποίηση του πελάτη, η οποία τελικά θα 
οδηγήσει σε αυξημένες τιμές μετατροπής. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ICT 

Προχωρημένες 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Μέτριες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  
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 Εδραιωμένο 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

Templatic, (2019), 10 must have real estate website feautures. Retrieved from: 
https://templatic.com/wp/must-have-real-estate-website-features/ 
Aparna, G. (2014), Add an Advanced Search Functionality to a Real Estate Website. Retrieved from: 
https://wisdmlabs.com/blog/add-advanced-search-functionality-real-estate-website/ 
REALTOR Magazine, (2012), Winning Features for any Real Estate Web Site. Retrieved from: 
https://magazine.realtor/technology/feature/article/2012/03/winning-features-for-any-real-estate-
web-site 
Xiaofang Yuan, Ji-Hyun Lee, Sun-Joong Kim, Yoon-Hyun Kim, Toward a user-oriented 
recommendation system for real estate websites, Information Systems, Volume 38, Issue 2, 2013, Pages 
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

24 Ιστοσελίδες και μηχανές αναζήτησης για διαφημίσεις ακινήτων: 
https://www.followupboss.com/blog/real-estate-listing-websites-search-engines 
Ανατομία μιας ιστοσελίδας μάρκετινγκ ακινήτων:https://www.inman.com/next/anatomy-of-a-real-
estate-marketing-website-18-crucial-features-of-a-real-estate-home-page/ 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Η προσφορά μιας σύνθετης αναζήτησης είναι εξαιρετικά σημαντική από την άποψη της αύξησης της 
πελατειακής σας βάσης και συνεπώς των πωλήσεων. 
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