
 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ                

Η πώληση του σπιτιού σας μπορεί να είναι μία  χρονοβόρα υπόθεση που θα αποδειχθεί και πηγή 
συναισθηματικών εντάσεων. Ξένοι θα έρθουν θα ανοίξουν τα σας, θα επικρίνουν επιλογές σας , θα σας 
προσφέρουν λιγότερα χρήματα από ό, τι νομίζετε ότι αξίζει το σπίτι σας . Χωρίς εμπειρία το πιθανότερο 
είναι ότι θα κάνετε πολλά λάθη. Έχοντας όμως τη τεχνογνωσία του πωλητή , πολλές από αυτές τις παγίδες 
είναι πιθανόν να τις αποφύγετε . 

Αποφύγετε να είστε συναισθηματικά φορτισμένοι. Μόλις αποφασίσετε να πωλήσετε το σπίτι σας, μπορεί να 
είναι χρήσιμο να αρχίσετε να σκέφτεστε τον εαυτό σας ως επιχειρηματία και όχι ως ιδιοκτήτη του σπιτιού. 
Με το να αντιμετωπίζετε την υπόθεση ως οικονομική συναλλαγή περιορίζετε τις επιπτώσεις από τις 
συναισθηματικές πτυχές της πώλησης. Επίσης, προσπαθήστε να θυμηθείτε πώς αισθανθήκατε όταν ήσασταν 
εσείς αγοραστής. Οι περισσότεροι αγοραστές θα είναι επίσης σε μια συναισθηματική φόρτιση . Μόνο έτσι 
θα μπορέσετε να ελέγξετε την συμπεριφορά σας απέναντι σε παρατηρήσεις που δεν θα σας ευχαριστούν. 

Καλή έρευνα. Θα πρέπει να κάνετε τη έρευνα σας σχετικά με ακίνητα που έχουν πουληθεί πρόσφατα στην 
περιοχή σας , αφού αυτό θα καθορίσει την τιμή πώλησης. Επίσης θα πρέπει να διαμορφώσετε ένα σχέδιο 
προβολής με στόχο να δουν το ακίνητο όσο το δυνατόν περισσότεροι υποψήφιοι αγοραστές. 

Εντοπίστε τη ρεαλιστική τιμή. Η τιμή είναι αυτή που είτε προσελκύει είτε απομακρύνει τους υποψήφιους 
αγοραστές. Πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές τιμές προκαλούν έκπληξη , προβληματισμό και δυσφορία. Δηλαδή 
ότι χειρότερο για κάποιον που αναζητά …πελάτη. Κινηθείτε στον μέσο όρο και αφήστε τα υπόλοιπα για την 
διαπραγμάτευση. 

Μη ενοχλείστε από τα παζάρια. Κάθε έξυπνος αγοραστής θα διαπραγματευτεί την τιμή. Αυτός είναι ο 
κανόνας . Σε μία διαπραγμάτευση μπορεί να ακούσετε και πράγματα που θα σας εξοργίσουν πχ μία 
προσφορά 50% χαμηλότερη από την ζητούμενη τιμή. Αυτό είναι το παιγνίδι. Μη παραβλέπετε άλλωστε ότι ο 
αγοραστής πρέπει να αισθανθεί ότι αγοράζει σε μια καλή τιμή . Για όλες αυτές τις αιτίες η διαπραγμάτευση 
είναι απαραίτητη. 

Σημαντικά προβλήματα μέσα στο ακίνητο. Οποιοδήποτε πρόβλημα που παρουσιάζει το σπίτι δεν είναι 
δυνατόν να κρυφτεί από τον έλεγχο ενός εμπειρογνώμονα. Για το λόγο αυτό είτε θα πρέπει να το 
διορθώσετε είτε να προσαρμόσετε την ζητούμενη τιμή. 

Προετοιμασία. Βρώμικοι τοίχοι , σπασμένα πόμολα, σπασμένα είδη υγιεινής, ρωγμές είναι ο καλύτερος 
τρόπος για να απομακρύνετε κάθε υποψήφιο αγοραστή. Έτσι λοιπόν προετοιμάστε το σπίτι για το ραντεβού 
με τους αγοραστές. 

Φιλοξενία-επισκέψεις. Αν κάποιος θέλει να αγοράσει το σπίτι σας θα πρέπει να το επισκεφθεί και εσείς θα 
πρέπει να είναι ευγενείς μαζί του ακόμα και αν τον αντιπαθήσατε από την πρώτη τηλεφωνική σας 
επικοινωνία. Θα πρέπει να καθαρίσετε το σπίτι πριν από κάθε επίσκεψη. Ο αγοραστής δεν γνωρίζει και δεν 
νοιάζεται αν το σπίτι σας ήταν καθαρά την περασμένη εβδομάδα. 

Επιλογή.  Αναθέστε την πώληση-αξιοποίηση του ακινήτου σας στο ‘’LYX ESTATE’’. 
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TIPS FOR THE OWNER 

Selling your home can be a time consuming affair that can prove to be a source of emotional tension. 

Strangers will come and open yours, criticize your choices, offer you less money than you think your home is 

worth. Without experience it is likely that you will make many mistakes. But with the seller's expertise, many 

of these pitfalls are likely to be avoided. 

Avoid being emotionally charged. Once you have decided to sell your home, it may be helpful to start 

thinking of yourself as an entrepreneur rather than a homeowner. By treating the case as a financial 

transaction you are limiting the impact of the emotional aspects of the sale. Also, try to remember how you 

felt when you were a buyer. Most buyers will also be in an emotional charge. Only then will you be able to 

control your behavior towards remarks that will not please you. 

Good research. You should do your research on properties that have recently been sold in your area, as this 

will determine the sale price. You should also create a promotional plan so that as many potential buyers as 

possible can see the property. 

Locate the realistic value. The price is the one that either attracts or repels potential buyers. Too high or too 

low prices cause surprise, concern and discomfort. That is, the worst for someone looking for a customer. 

Move to the average and leave the rest for trading. 

Do not disturb the bazaars. Every smart buyer will negotiate the price. That is the rule. In a trade you can 

hear things that will anger you, for example an offer 50% lower than the asking price. This is the game. Do 

not overlook the fact that the buyer must feel that he is buying at a good price. For all these reasons 

negotiation is essential. 

Significant problems inside the property. Any problem that the house has can not be hidden from the control 

of an expert. For this reason you will either have to correct it or adjust the requested value. 

Preparation. Dirty walls, broken knobs, broken sanitary ware, cracks are the best way to remove any 

potential buyer. So prepare the house for the appointment with the buyers. 

Hosting-visits. If someone wants to buy your home they should visit it and you should be kind to them even if 

you disliked them from your first phone call. You should clean the house before each visit. The buyer does 

not know and does not care if your home was clean last week. 

Selection. Assign the sale-utilization of your property to "LYX ESTATE". 
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