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ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 

 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ  

 
 
 

Να θυμάστε: 
«Όταν γίνεται μία ερώτηση 

ή 

όταν μία ανησυχία εκφωνείται ή εκφράζεται, 

ή 

όταν υπάρχει κάποια αντίρρηση, 

 

τότε υπάρχει και η ανάλογη απάντηση 

και τώρα την έχετε στα χέρια σας» 

 

 

Ακόμα να θυμάστε:  
Όταν  ο πελάτης λέει ΟΧΙ 

δεν σημαίνει όχι ποτέ, αλλά όχι σήμερα  

ή 

όχι προς το παρόν  

 

και πάντα ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ έχει έτοιμη την 

ανάλογη απάντηση την οποία σας δίνουμε τώρα 

και ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΕΠΑΦΗ με τους  πελάτες του  

για να βρίσκεται κοντά τους… 

 

…ΟΤΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΤΟ ΝΑΙ ! ! !  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ. Τώρα είσαστε και εσείς ο ιδιοκτήτης ενός από των πιο σύγχρονων 
και πρωτοπόρων εργαλείων που μπορεί να διατεθεί στον επαγγελματία μεσίτη στην 
Ελλάδα σήμερα. 
 
Είμαστε σίγουροι ότι θα σας βοηθήσουμε να αυξήσετε τις ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ σας και τις 
πωλήσεις σας δίνοντας σας τις ανάλογες απαντήσεις στις πιο σοβαρές ερωτήσεις και 
στις πιο σοβαρές ανησυχίες ή αντιδράσεις που εκφράζονται από τους υποψήφιους 
αγοραστές ή πωλητές ακινήτων. 
 
Θα παρατηρήσετε ότι, οι κύριες ερωτήσεις ,οι κύριες ανησυχίες και ενδιαφέροντα 
καθώς και οι ανάλογες και αντίστοιχες απαντήσεις τους έχουν χωριστεί και 
κατατμηθεί σε (29) κατηγορίες οι οποίες σας αναγράφονται στην αρχή στο μέρος που 
αναφέρει «περιεχόμενα». 
 
Το μόνο που εσείς χρειάζεται να κάνετε είναι να βρείτε το ανάλογο ερώτημα,την 
ανάλογη ανησυχία ή την ανάλογη αντίρρηση στα περιεχόμενα και αμέσως μπορείτε 
να βρείτε δυναμικές και αρμόζουσες απαντήσεις. Αυτό που επίσης θα παρατηρήσετε 
είναι ότι το κείμενο έχει γραφτεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορείτε να βρίσκετε τις 
απαντήσεις στις απορίες σας άμεσα. 
 
Το εγχειρίδιο αυτό της SENATUS® έχει  οργανωθεί σε (3) κύρια μέρη. 
Το πρώτο αφορά την επικοινωνία και επαφή με υποψηφίους πωλητές ακινήτων κατά 
την διάρκεια του σταδίου καταγραφής, το δεύτερο αφορά την συζήτηση και 
αντιμετώπιση των υποψήφιων ενδιαφερόμενων αγοραστών και το τρίτο και 
τελευταίο μέρος αφορά την διαπραγμάτευση μίας πώλησης. Το εγχειρίδιο αυτό είναι 
για να ενημερώσετε τον εαυτό σας σχετικά με ορισμένες απορίες που ενδεχομένως  
να έχει, πιθανές ανησυχίες και πιθανές αντιρρήσεις καθώς και τις ανάλογες 
απαντήσεις που σας προσφέρουμε. 
 
Βεβαίως οι αντιρρήσεις που σας παρουσιάζονται καθώς και οι απαντήσεις που σας 
προσφέρουμε δεν είναι ούτε οι μοναδικές αλλά ούτε και οι ιδανικότερες για εσάς. 
Αυτό που θα αναφέρουμε είναι ότι είναι οι πιο συνήθεις και οι πιο κατάλληλες 
απαντήσεις για τα αναφερόμενα ερωτήματα. 
 
Συνιστούμε διαβάζοντας τα παρακάτω, να σημειώσετε τις πιο ανάλογες και 
αρμόζουσες στον δικό σας χαρακτήρα, απαντήσεις, και να κρατάτε το εγχειρίδιο σας 
μαζί σας ή να το ανοίγετε από το site της SENATUS® και να το έχετε αναλόγως 
ανοιχτό στην αντίστοιχη σελίδα όταν μιλάτε στο τηλέφωνο ώστε να χρησιμοποιείτε 
τις πρέπουσες και αρμόζουσες απαντήσεις όποτε σας χρειάζονται. 
 
Σας συνιστούμε όπως προτού συναντήσετε οποιονδήποτε πελάτη να διαθέσετε μερικά 
λεπτά για να διαβάσετε τις καλύτερες απαντήσεις που αρμόζουν ώστε να μπορείτε να 
αντιμετωπίζετε πιθανές αντιδράσεις ή ανησυχίες προτού δημιουργήσουν σοβαρά 
προβλήματα στην πώληση. 
Για να έχετε καλύτερη ενημέρωση , σας πληροφορούμε ότι όπου υπάρχει τηλέφωνο 
προτού την φράση αφορά τηλεφωνικές επικοινωνίες και όπου υπάρχει δείκτης αφορά 
αυτοπρόσωπες συζητήσεις και διαλόγους. 
 
Ειλικρινά πιστεύουμε ότι το εγχειρίδιο της SENATUS® θα σας βοηθήσει να κάνετε την 
ζωή σας ως επαγγελματίας μεσίτης, πιο εύκολη και πιο ελεύθερη από οποιαδήποτε 
προβλήματα. 
 
Είμαστε βέβαιοι ότι θα σας βοηθήσει να αυξήσετε τις πωλήσεις σας και να γίνετε και 
εσείς ένας από τούς πιο επιτυχημένους επαγγελματίες μεσίτες στον τομέα της 
μεσιτείας ακινήτων και θα σας δώσει την ανάλογη τροφή ώστε να ξεπεράσετε όλο 
τον ανταγωνισμό σας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο   
«ΕΡΕΥΝΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ» 

 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 
 
ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: 
“Καλημέρα σας. Ονομάζομαι …………………… και αντιπροσωπεύω τη SENATUS.  
(τηλεφωνώ από ………..….). Η δουλειά μας είναι να βοηθούμε ανθρώπους σαν και 
εσάς, να πουλήσουν το ακίνητό τους ή να αγοράσουν κάποιο ακίνητο.” 
 
“Μήπως εσείς ή κάποιος από τους γείτονές σας σκοπεύει να μετακομίσει στους 
ερχόμενους (6) έως (12) μήνες”; 
 
“Μήπως υπάρχει κάποιο ελάττωμα στο υπάρχον ακίνητο σας το οποίο δεν σας 
ικανοποιεί και γι αυτό θα θέλατε να αλλάξετε σπίτι; 
Θα θέλατε να μου  πείτε μερικά πράγματα σχετικά με αυτό”; 
 
“Εάν θα μπορούσα να σας εξεύρω ένα σπίτι το οποίο θεωρείται συμφέρουσα αγορά 
και αντιπροσωπεύει τις ανάγκες σας,θα μπορούσα να επικοινωνήσω μαζί σας ξανά”; 
 
“Θα θέλατε να ελέγξετε την αξία του σημερινού ακινήτου σας; 
Εάν σας ενδιαφέρει θα μπορούσαμε εμείς να το κάνουμε αυτό εντελώς δωρεάν και 
εφ’ όσον σας συμφέρει ,να προχωρήσουμε για να συζητήσουμε περαιτέρω για το πως 
η Εταιρεία μας μπορεί να σας εξυπηρετήσει για την πώληση του ακινήτου σας’.  
 
 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ : 
“Καλημέρα σας. Ονομάζομαι………………. και αντιπροσωπεύω τη SENATUS. Προσπαθώ 
πάρα πολύ σκληρά να πουλήσω ακίνητα ανθρώπων που μας έχουν εμπιστευτεί την 
περιουσία τους και θα ήθελα να συζητήσουμε λιγάκι για πιθανές ευκαιρίες, εάν σας 
ενδιαφέρει. 
Σας ενδιαφέρει; 
 
Μήπως γνωρίζετε κάποιον ο οποίος έχει αρχίσει να σκέπτεται να μετακομίσει από την 
σημερινή του κατοικία στο άμεσο μέλλον; 
Θα ήθελα πολύ να τους παρουσιάσω μερικές από τις πιο συμφέρουσες αγορές μας. 
 
Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε και πιστεύουμε ειλικρινά ότι 
κατανοείτε την προσπάθεια που κάνουμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των 
πελατών μας. 

Και πάλι λέγομαι ……….. και αντιπροσωπεύω τη SENATUS. 

ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ :   
“Καλημέρα σας. Ονομάζομαι…………. και αντιπροσωπεύω τη SENATUS. Η δουλειά  μας 
είναι να βοηθάμε τους ανθρώπους να αγοράσουν ή να πουλήσουν το σπίτι τους και 
διερωτώμεθα εάν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε σκέπτεται να αγοράσει ή να 
πουλήσει κάποιο ακίνητο στο σύντομο μέλλον”. 

“Εσείς μήπως σκέπτεστε να μετακομίσετε στο άμεσο μέλλον”; Κατάλαβα. Μένετε σε 
πολύ ωραία γειτονία. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Θα 
ήθελα να μου κάνετε μία μικρή χάρη και να γράψετε το όνομα μου και το τηλέφωνό 
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μου. Εάν ακούσετε κάποιον ο οποίος σκέπτεται να μετακομίσει, παρακαλώ 
τηλεφωνήστε μου”. 

 
ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ:(Με χιούμορ). 
“Καλημέρα σας. Λέγομαι ……………. και αντιπροσωπεύω τη SENATUS. 
Πραγματοποιούμε μία έρευνα και θα θέλαμε να σας κάνουμε μία ερώτηση.Μήπως 
γνωρίζετε το όνομα του μεσίτη σας; Κατάλαβα. Τώρα το γνωρίζετε. Τό όνομά μου 
είναι…………….. αντιπροσωπεύω τη SENATUS και είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε 
περιουσιακή συναλλαγή σας.  

“Μήπως σκέφτεστε να μετακομίσετε μέσα στο ερχόμενο εξάμηνο ή δωδεκάμηνο ”; 

“Μήπως γνωρίζετε κάποιον που θα ήθελε να πουλήσει το ακίνητό του,διότι έχουμε 
ενδιαφερόμενους αγοραστές για (όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής,για την περιοχή 
της Γλυφάδας,κ.λ.π.”; 

“Μήπως γνωρίζετε κάποιον που θα ενδιαφερόταν να αγοράσει ακίνητο, διότι έχω 
κάποιες πραγματικά ενδιαφέρουσες ευκαιρίες”; 
 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ 

“Καλημέρα σας. Ονομάζομαι …………….. και αντιπροσωπεύω τη SENATUS. Θα 
μπορούσατε να με βοηθήσετε σε κάποια απορία μου; Υπάρχουν ορισμένες 
πραγματικές ευκαιρίες στην αγορά σήμερα. Μήπως γνωρίζετε κάποιον ο οποίος 
μπορεί να ενδιαφέρεται να αγοράσει κάποια πραγματική ευκαιρία,(μία υπέροχη 
μονοκατοικία στην Γλυφάδα κ.λ.π.)”; 

“Εσείς μήπως θα ενδιαφερόσαστε να επενδύσετε σε ακίνητο ή να αγοράσετε 
κατοικία; 

“Σας παρακαλώ, εάν αποφασίσετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε θα μπορούσατε να 
κρατήσετε το όνομά μου στον τηλεφωνικό σας κατάλογο;  Το όνομα μου είναι 
…………… και αντιπροσωπεύω τη SENATUS. Θα μπορούσατε να μου επαναλάβετε το 
τηλέφωνο που σας έδωσα”; 
 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ «ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ 
ΜΕΣΙΤΕΣ» ή «ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ» ή «ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ» 

‘Καλημέρα σας. Το όνομά μου είναι ……………… και αντιπροσωπεύω τη SENATUS. 
Παρατηρήσαμε την (επιγραφή)(αγγελία) σας. Θα μπορούσα να περάσω να δω το 
ακίνητό σας”; “Ο λόγος είναι επειδή επισκέπτομαι ορισμένα ακίνητα τα οποία 
διατίθενται προς πώληση για κάποιον πελάτη μου και θα ήθελα να κάνω μία γρήγορη 
επίσκεψη, εάν είναι δυνατόν και στο δικό σας, εάν το πουλάτε”. “Πόσο πουλάτε το 
ακίνητό σας”; “Γιατί αποφασίσατε να πουλήσετε το σπίτι σας μόνος σας”; “Εάν είχα 
κάποιον κατάλληλο αγοραστή, θα μου επιτρέπατε να πουλήσω το ακίνητό σας”;” 
Είχατε πολλές επισκέψεις στο σπίτι σας από υποψήφιους αγοραστές”; “Πόσοι από 
τους υποψήφιους πελάτες σας έδωσαν γραπτή προσφορά ή πρόταση αγοράς”;” Γιατί 
δεν έχετε λάβει καμιά προσφορά ή πρόταση ακόμα;Θα μπορούσα να περάσω να σας 
επισκεφτώ;” Ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε την απάντηση στην ερώτηση αυτή 
μαζί”. 
 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ  
(ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Ή ΕΝΤΟΛΕΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: 
Καλημέρα σας. Ονομάζομαι ……………. και τηλεφωνώ από την αντιπροσωπεύω τη 
SENATUS. Βάση τις πληροφορίες μας η καταγραφή σας έχει λήξει. Είναι αλήθεια 
αυτό; Συνεχίζεται να πουλάτε το ακίνητό σας; 
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Θα ήθελα πολύ να περάσω να σας επισκεφτώ.Μήπως τώρα θα ήταν η κατάλληλη 
στιγμή ή μήπως στις………….θα ήταν καλύτερα; 
Πιστεύω πως σίγουρα θα μπορέσω να σας βοηθήσω.Όταν θα σας επισκεφτώ θα τα 
συζητήσουμε καλύτερα. 

 
 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΛΗΞΑΝΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ 
(ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΩΝ Ή ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΛΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: 
“Καλημέρα σας. Ονομάζομαι ………… και τηλεφωνώ από τη SENATUS. Μόλις σήμερα 
παρατήρησα ότι το ακίνητό σας πωλείται εδώ και πάρα πολύ καιρό  αλλά δυστυχώς 
δεν έχει πουληθεί ακόμα.Ήθελα να μάθω μήπως τυχόν έχετε αλλάξει γνώμη και δεν 
θέλετε να το πουλήσετε πλέον; 

Κατανοώ ότι ίσως έχετε πλέον απογοητευθεί και ότι δεν πιστεύετε ότι θα πουληθεί 
σύντομα. Πιστεύω πως θα μπορούσα να εξουδετερώσω πολλές από αυτές τις 
ανησυχίες σας. 

Θα ήθελα πολύ να περάσω να επισκεφτώ το ακίνητό σας.Μπορώ να περάσω τώρα ή 
μήπως αύριο στις 8.00 θα ήταν καλύτερη ώρα για εσάς”; 
 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΗΣ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ(ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ) 

“Καλημέρα σας. Ονομάζομαι ………….. και τηλεφωνώ από τη SENATUS.  

(Μόλις πουλήσαμε το σπίτι του γείτονα σας στην διεύθυνση……………) 

(Του γείτονα σας το σπίτι εις την διεύθυνση ………… μόλις πουλήθηκε) 

Μήπως θα ενδιαφερόσασταν να πουλήσετε το ακίνητό σας αυτή την περίοδο; 

Μήπως γνωρίζετε κάποιον ο οποίος μελετά την πιθανότητα να μετακομίσει μέσα στο 
ερχόμενο δωδεκάμηνο”; 

(ΔΩΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΟΥ.) 
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΕΙΤΟΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ 

“Καλημέρα σας. Ονομάζομαι ……………. και τηλεφωνώ από τη SENATUS ή 
αντιπροσωπεύω τη SENATUS.  

“Εχουμε ένα καινούργιο διαμέρισμα ή μονοκατοικία προς πώληση και θα θέλαμε να 
ξέρουμε εάν θα σας ενδιέφερε. 
‘η  
Ο γείτονας σας στην ………….διεύθυνση μόλις μας ανέθεσε το ακίνητό του πρός 
πώληση. 

Προσπαθούμε πολύ σκληρά να πουλήσουμε το σπίτι του και θα θέλαμε να ξέρουμε 
εάν εσείς ενδιαφέρεστε να μετακομίσετε στο σπίτι του γείτονά σας ή μήπως έχετε 
κάποιον γνωστό που ενδιαφέρεται να έρθει στην γειτονιά σας. 

Μήπως εσείς έχετε σκεφτεί να πουλήσετε το σπίτι σας μέσα στο ερχόμενο 
δωδεκάμηνο; 
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Μήπως γνωρίζετε κάποιον που θα ήθελε να πουλήσει το σπίτι του; 

Εάν κάποια στιγμή αποφασίσετε να πουλήσετε θα είμαστε πολύ ευτυχείς να 
αναλάβουμε το ακίνητό σας. 

Και πάλι, όπως σας είπα, είμαι ο ………….. και αντιπροσωπεύω την SENATUS. Θα 
ήθελα να κρατήσετε την κάρτα μου και εάν με χρειαστείτε είμαι πάντα στην διάθεση 
σας”. 

 

(ΔΩΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΟΥ)   

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΓΝΩΣΤΟ Ή ΦΙΛΟ 

“Καλημέρα σας Κύριε ή Κυρία …..……….. τηλεφωνώ για λογαριασμό του Κυρίου ή 
Κυρίας ……..……. που είναι αντιπρόσωπος της SENATUS.  

Μήπως έχετε σκοπό να αγοράσετε ή να πουλήσετε ακίνητο κατά την διάρκεια του 
επόμενου δωδεκάμηνου; 

Μήπως έχετε κάποιον ο οποίος ενδιαφέρεται να επενδύσει σε ακίνητη περιουσία ή να 
πουλήσει ακίνητο στο επόμενο δωδεκάμηνο; 

Ευχαριστώ.Εάν έχετε οποιαδήποτε κτηματομεσιτική ανάγκη θα σας παρακαλέσουμε 
να τηλεφωνήσετε στον Κύριο ή στην Κυρία ………… από την SENATUS και είμαστε 
σίγουροι ότι θα σας εξυπηρετήσουν άψογα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

«ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΜΕΣΙΤΕΣ» 

 
 

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΛΗΣΟΥΜΕ 
ΑΚΟΜΑ 

“Καταλαβαίνω την άποψή σας .Εμείς όμως καθημερινά βοηθάμε ανθρώπους να 
πουλήσουν ή να αγοράσουν ακίνητα και να βγάλουν αποφάσεις. 

Μήπως θα μπορούσα να περάσω από το σπίτι σας τώρα για να συζητήσουμε λίγο”; 

“Κανένα πρόβλημα. Μήπως θα μπορούσα να δω το ακίνητό σας”; 

“Αυτό που θέλετε να αποφασίσετε και σας ενδιαφέρει ,πιστεύω,περισσότερο απ΄όλα 
είναι το πως μπορείτε να βγάλετε περισσότερα χρήματα με λιγότερους 
πονοκεφάλους.Δεν είναι σωστό αυτό”; 

“Εάν μπορούσα να σας παρουσιάσω μία ικανοποιητική τιμή,θα μπορούσα να πουλήσω 
το ακίνητό σας”; 

“Αυτό που είναι αποδεδειγμένο είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που πουλάνε δια 
μέσω  μεσιτών στο τέλος καταλήγουν να βγάλουν περισσότερα χρήματα παρά από το 
να πουλήσουν μόνοι τους. 

Αυτό νομίζω ότι αξίζει να συζητηθεί.Δέν αξίζει”; 
 
 

 
ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΛΗΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ. 

“Κατανοώ την άποψη σας.Εγώ απλώς ήθελα να δω το ακίνητο σας”. 

“Κανένα πρόβλημα. Εάν όμως μπορούσαμε να σας προσφέρουμε περισσότερα 
χρήματα από αυτά τα οποία μπορείτε εσείς να βγάλετε μόνοι σας, θα μπορούσαμε να 
πουλήσουμε το ακίνητο”; 

“Στην σημερινή αγορά νομίζω ότι απαιτούνται ιδιαίτερες ικανότητες και συστηματικές 
ενέργειες  για να πουληθεί ένα ακίνητο παρά να τοποθετηθεί μία επιγραφή 
(ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ) ή να μπεί κάποια αγγελία σε μία εφημερίδα.Πιστεύω ότι χρειαζόσαστε 
μία ομάδα ολόκληρη να εργαστεί για εσάς.Θα μπορούσα να περάσω να δω το ακίνητό 
σας και να συζητήσουμε λιγάκι”; 

“Εσείς  διαφημίζετε στις εφημερίδες αυτή την στιγμή σωστά; ‘Οταν παρατηρήσετε τις 
αγγελίες στις σελίδες πωλήσεων ακινήτων,θα μπορούσατε να μου πείτε τι βλέπετε; 
Τα περισσότερα ακίνητα διαφημίζονται και προσφέρονται από μεσίτες.Δεν είναι 
αλήθεια αυτό “; 

“Τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι οι μεσίτες  είναι υπεύθυνοι για τις  περισσότερες      
πωλήσεις ακινήτων σήμερα. Εάν εσείς ενδιαφερόσασταν σοβαρά να αγοράσετε 
κάποιο ακίνητο σε ποιον θα μιλούσατε πρώτα; 

Δίκιο έχετε. Σε μεσίτη”. 
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“Οι σοβαροί αγοραστές συνεργάζονται με μεσίτη επαγγελματία.Οι τυχοδιώκτες (αυτοί 
που ψάχνουν για τις ευκαιρίες,αυτοί που τυχόν περιεργάζονται) πηγαίνουν στα  
 
 
ακίνητα που πωλούνται από τους Ιδιοκτήτες.Εσείς ποιον αγοραστή θα θέλατε; Αυτός 
ο οποίος είναι περιστασιακός(τυχοδιώκτης) ή τον σοβαρό αγοραστή; 

“Οταν εσείς διαθέτετε το ακίνητο σας μόνος σας στην αγορά και λέτε “αποκλείονται 
μεσίτες” από που θα προέλθουν οι πελάτες σας; Οποιαδήποτε ανταπόκριση και να 
έχετε οι πιθανότητες είναι ότι θα έρθουν από την αγγελία που θα βάλετε στην 
εφημερίδα,ή κάποιο πωλητήριο ή κάποια επιγραφή στο ακίνητό σας ή κάποια επίδειξη 
ή κάποιες γνωριμίες που έχετε με κάποιους συγγενείς ή φίλους.Εμείς ως μεσίτες 
έχουμε στην διάθεσή μας όλους αυτούς τους τρόπους καθώς επίσης και ολόκληρο το 
δίκτυο μας(εάν υπάρχει συνεργαζόμενο δίκτυο) καθώς και όλους τους συνεργάτες 
μας. Σας πληροφορούμε ότι ο κάθε συνεργάτης μας αντιπροσωπεύει και προσπαθεί 
να εξυπηρετήσει πάνω από (10) υποψήφιους αγοραστές ανά πάσα στιγμή. Εάν 
πολλαπλασιάσουμε αυτό τον αριθμό συνεργατών που έχει η SENATUS, που αυτή την 
στιγμή είναι πάνω από (…….) γραφεία και πάνω από (…….) συνεργάτες μπορείτε να 
κατανοήσετε ότι εμείς θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε να πουλήσετε το ακίνητό 
σας το ταχύτερο δυνατόν εισπράττοντας τα περισσότερα χρήματα για το ακίνητό σας 
με τους λιγότερους για εσάς πονοκεφάλους;”” 

“Κατανοώ την θέση σας αλλά εάν εμείς μπορούσαμε να σας υποδείξουμε ότι εμείς 
μπορούμε να σας προσφέρουμε τουλάχιστον όσα εσείς ζητάτε από μόνος σας αυτή 
την στιγμή αλλά όχι περισσότερα, θα θέλατε να το συζητήσουμε; 

Η διακίνηση και πώληση της ακίνητης περιουσίας είναι μια μόνιμη απασχόληση.Εσείς 
μπορείτε να χάσετε τις απαραίτητες ώρες από την εργασία σας ή να απομονωθείτε 
από τους γνωστούς και φίλους σας ή να πάτε σε σεμινάρια μεσιτείας ή να 
προσβάλετε το ανάλογο προσωπικό να σας βοηθήσει να πουλήσετε το ακίνητό σας;Το 
ακίνητο σήμερα αγοράζεται πάντα μέσω συγκρίσεων .Εσείς έχετε στην διάθεσή σας 
άλλα ακίνητα να προτείνετε στους υποψήφιους αγοραστές σας ώστε να τους 
υποδείξετε την αξία του δικού σας ακινήτου εν συγκρίσει με άλλα που προσφέρονται 
στην αγορά : 

Δυστυχώς δεν πιστεύω. 

Εσείς έχετε το ακίνητό σας πρός πώληση. Όταν ο αγοραστής φύγει από το ακίνητό 
σας και κοιτάει άλλα υποψήφια ακίνητα εσείς το μόνο που μπορείτε να ευχηθείτε 
είναι ότι θα επιστρέψει.Αυτό νομίζω ότι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα.Δεν είναι”; 

“Τι πιστεύετε ότι θα γλιτώσετε εάν πουλήσετε το ακίνητό σας μόνος σας;Πιστεύω ότι 
προσπαθείτε να γλιτώσετε τα μεσιτικά. Σωστό ;Οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι 
αγοράζουν απ΄ευθείας από τον ιδιοκτήτη γνωρίζουν ότι ο κύριος λόγος που ο 
Ιδιοκτήτης πουλάει το ακίνητό του μόνος του και όχι μέσω του μεσίτη είναι να 
γλιτώσει τα μεσιτικά.Γι΄αυτό τον λόγο και μόνο εάν ο αγοραστής αποφασίσει να σας 
κάνει πρόταση αγοράς του ακινήτου το πρώτο που θα κάνει είναι να αφαιρέσει τα 
τυχόν μεσιτικά από την τιμή του.” 

“Και εσείς και ο αγοραστής προσπαθείτε να γλιτώσετε τα μεσιτικά εάν πουλάτε ή 
αγοράζετε μόνοι σας. Οπότε το τελικό αποτέλεσμα είναι πως κάποιος θα 
χάσει.Συνήθως αυτός που χάνει είναι ο Ιδιοκτήτης .Εάν όμως εγώ θα μπορούσα να 
σας υποδείξω πως μπορείτε να βγάλετε περισσότερα χρήματα για το ακίνητο σας 
παρά από αυτά που πιθανώς θα βγάλετε εάν το πουλήσετε μόνος σας και μπορούσατε 
να αποφύγετε όλους τους πονοκεφάλους και τις ανησυχίες , θα σας ενδιέφερε”; 
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ΓΙΑΤΙ  ΘΕΛΕΤΕ  ΝΑ  ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ; 

“ Εάν είχα κάποιον υποψήφιο αγοραστή για το ακίνητό σας,δεν θα θέλατε να του το 
δείξω”; 

Εμείς ειδικευόμεθα στην πώληση ακινήτων στην περιοχή σας και προσπαθώ να είμαι 
ενήμέρος για το τι προσφέρεται ανά πάσα στιγμή. 

Μπορώ να περάσω να δω το ακίνητό σας”; 

“Ισως θα μπορούσα να σας δώσω μερικές πληροφορίες σχετικά με την πιο εύκολη 
διακίνηση και πώληση του ακινήτου σας..Ταυτοχρόνως ίσως εσείς θα μπορούσατε να 
μου συστήσετε κάποιον ο οποίος μπορεί να πουλάει ή να ενδιαφέρεται να αγοράσει 
ακίνητο.. Αυτό δεν είναι δίκαιο; 

Θα μπορούσα να περάσω να τα πούμε από κοντά” 
 
“Θα ήθελα πολύ να ελέγξω το ακίνητό σας και να επιβεβαιώσουμε εάν η τιμή είναι 
αυτή που θα έπρεπε να πουληθεί και είναι συγκριτική με την σημερινή αγορά. Αυτό 
γίνεται δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση από πλευράς σας. Το μόνο που θα 
θέλαμε είναι να το επισκεφτούμε και να συζητήσουμε λιγάκι από κοντά“.  
 

 
Η ΑΓΓΕΛΙΑ  ΜΟΥ  ΛΕΕΙ : “ ΟΧΙ  ΜΕΣΙΤΕΣ “ 

“Το γνωρίζω αυτό. Γιατί το αναφέρατε αυτό στην αγγελία σας”; 

“Εάν μπορούσαμε να σας προσφέρουμε περισσότερα χρήματα από αυτά που εσείς ο 
ίδιος θα μπορούσατε να λάβετε για το ακίνητό σας σε καλύτερη τιμή από αυτή που 
ζητάτε .Προϋπόθεση όμως είναι να δω το ακίνητό σας. Θα μπορούσα να περάσω να 
το δω από κοντά”; 

“Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά εάν εγώ είχα τους αγοραστές για το ακίνητό σας θα 
θέλατε να τους το δείξω..Δεν θα θέλατε;  

Δεν υπάρχει τρόπος να επιβεβαιώσω εάν οι δικοί μου αγοραστές θα 
ενδιαφερόντουσαν για το ακίνητό σας ,εάν εγώ δεν το επισκεφτώ πρώτα;.Θα 
μπορούσα λοιπόν να επισκεφτώ το ακίνητό σας και να δω εάν οι αγοραστές μου είναι 
οι κατάλληλοι για το ακίνητό ;” 

“Καταλαβαίνω. Αλλά η αγγελία δεν αναζητεί να εξεύρει τον κατάλληλο αγοραστή; 
Δυστυχώς η μεγάλη πλειονότητα των υποψηφίων αγοραστών οι οποίοι απαντούν σε 
αγγελίες που λένε ”ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ” δεν είναι καν ικανοί να αγοράσουν 
το ακίνητο το οποίο πάνε να επισκεφτούν. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να 
αγοράσουν το ακίνητό σας. Αυτό είναι λιγάκι πρόβλημα. Δεν είναι; Θα ήθελα να σας 
δώσω την λύση στο πρόβλημα αυτό.Μήπως ευκαιρείτε να συζητήσουμε από κοντά 
τώρα ή μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού αύριο στις 5.00 η ώρα”; 

“Κατανοώ την θέση σας αλλά θα ήθελα να καταλάβω πραγματικά τις προθέσεις 
σας.Εάν εγώ έχω κάποιον αγοραστή για το ακίνητό σας,και εντελώς ενημερωτικά σας 
πληροφορώ ότι δεν έχω δεί το ακίνητό σας,οπότε δεν μπορώ να ξέρω εάν οι 
υποψήφιοι αγοραστές μου είναι κατάλληλοι για το ακίνητό σας,αλλά υποθέτοντας ότι 
υπήρχε κάποιος από τους αγοραστές μου ο οποίος θα ενδιαφερόταν και ήταν 
διατεθειμένος να πληρώσει την τιμή που ζητάτε,θα προτιμούσαμε να μην του το 
δείξω και να δείξω το ακίνητο κάποιου άλλου”; 
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“Θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε γιατί δεν θέλετε μεσίτες”; 
 

 
 
 
 

ΔΕΝ  ΘΕΛΟΥΜΕ  ΝΑ  ΣΑΣ  ΑΝΑΘΕΣΟΥΜΕ  ΤΟ  ΑΚΙΝΗΤΟ 

“Δεν θα συμφωνούσατε ότι τα ακίνητα αγοράζονται μέσω συγκρίσεων; 

Εσείς έχετε μόνο ένα ακίνητο να υποδείξετε και να διαθέσετε στον υποψήφιο 
αγοραστή. Εμείς έχουμε πολλά να υποδείξουμε στους υποψήφιους πελάτες μας. Εάν 
εσείς ψάχνατε για να αγοράσετε ακίνητο,δεν θα συγκρίνατε τα ακίνητα προτού 
βγάλετε οποιαδήποτε απόφαση”; 

“Τις περισσότερες φορές άγνωστοι άνθρωποι έχουν μία ανησυχία στο να συζητήσουν 
οικονομικά θέματα με τον Ιδιοκτήτη και οι περισσότεροι Ιδιοκτήτες αποφεύγουν να 
κάνουν ερωτήσεις σχετικά με την οικονομική ικανότητα των υποψηφίων 
αγοραστών.Για εμάς (ως μεσίτες) αυτό είναι το πρώτο πράγμα που συζητάμε με τους 
υποψήφιους αγοραστές μας, οπότε δεν χάνουμε ποτέ χρόνο” 

“Οι περισσότεροι υποψήφιοι αγοραστές αποφεύγουν να αναφέρουν τις επιθυμίες 
τους σχετικά με το ακίνητο του Ιδιοκτήτη . Αλλά εάν μπορέσουμε να εντοπίζουμε τις 
επιθυμίες αυτές,μπορούμε άνετα να εντοπίσουμε και πιθανά προβλήματα στην 
πώληση του ακινήτου σας.Η δική μας δουλειά,σαν μεσίτες,είναι να απομονώσουμε τις 
επιθυμίες αυτές ώστε να γνωρίζουμε πιο γρήγορα ποια είναι τα προβλήματα ενός 
ακινήτου”. 

“Είναι πολύ δύσκολο να διαπραγματευτείτε την τιμή για τον εαυτό σας.Εμείς ως 
μεσίτες ς είμεθα οι πλέον έμπειροι στην τέχνη της διαπραγμάτευσης”. 

“Θα έχετε τον χρόνο στην διάθεσή σας να χάσετε,τις αμέτρητες ώρες της εργασίας 
σας και τα αμέτρητα μεροκάματα ώστε να μπορέσετε να βοηθήσετε τον αγοραστή να 
πραγματοποιήσει την δανειοδότηση για να μπορέσει να αγοράσει το ακίνητο; Εμείς 
όμως μπορούμε,γιατί αυτό είναι ένα μέρος της υπηρεσίας που προσφέρουμε στους 
υποψήφιους αγοραστές μας”. 

“Είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνήσετε επανειλημμένως με έναν υποψήφιο 
αγοραστή σας χωρίς να φαίνεστε πιεστικός.Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο από εμάς 
δεν ενοχλεί τους πελάτες μας διότι εμείς είμεθα επαγγελματίες μεσίτες ενώ εσείς 
απλώς ενδιαφέρεστε για το δικό σας ακίνητο”. 

“Οταν πουλάτε το ακίνητό σας μόνος σας το προσωπικό σας είναι ένα άτομο,ο εαυτός 
σας.’Οταν προσλάβετε την δική μας Εταιρεία,όχι μόνο προσλαμβάνετε εμένα 
προσωπικά αλλά όλους τους συνεργάτες μας στο δίκτυό μας καθώς και τους 
συνεργάτες όλων των συνεργαζόμενων μεσιτών μας” 
 
 
 

ΔΕΝ  ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΜΕΣΙΤΗ ΑΚΟΜΑ 

‘Κανένα πρόβλημα.Μήπως θα μπορούσα να περάσω να σας δώσω μερικές 
πληροφορίες σχετικά με την σημερινή αγορά στην περιοχή σας”; 

“Καταλαβαίνω.Αυτό δεν είναι πρόβλημα.Θα μπορούσα να σας ρωτήσω γιατί δεν 
μιλάτε με μεσίτες αυτή την στιγμή”; 
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“Γιατί να μην περάσω να δω το ακίνητό σας; Έτσι θα μπορούσα να ερευνήσω λίγο 
την αγορά τώρα και εάν εσείς αποφασίσετε να μιλήσετε με μεσίτες θα είμαι έτοιμος 
να σας γλιτώσω πάρα πολύ χρόνο αντί να ερευνώ την αγορά τότε”. 

“Εχω μία υπέροχη ιδέα.Θα περάσω και θα δω το ακίνητό σας. Θα σας επισκεφτώ 
αλλά υπόσχομαι ότι δεν πρόκειται να σας μιλήσω καθόλου”.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

«ΜΠΟΡΩ  ΝΑ  ΔΙΑΚΙΝΗΣΩ  ΤΟ  ΑΚΙΝΗΤΟ  ΜΟΝΟΣ  
ΜΟΥ» 

 
ΜΠΟΡΩ  ΚΑΙ  ΕΓΩ  ΝΑ  ΒΑΛΩ  ΕΠΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΩΤΟΝ : “Μόνο μία μικρή-μικρή μειονότητα ικανών αγοραστών οι οποίοι 
τηλεφωνούν μέσω επιγραφής θέλουν να δουν το συγκεκριμένο ακίνητο όταν μάθουν 
την τιμή του”. 

“Οι περισσότεροι που τηλεφωνούν από επιγραφές συνήθως δεν έχουν την 
οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν το συγκεκριμένο ακίνητο. Εσείς έχετε μόνο μία 
επιγραφή. Αυτή η οποία αναφέρεται στο δικό σας ακίνητο.Οπότε,οι περισσότεροι εάν 
όχι όλοι από τους υποψήφιους αγοραστές που θα σας τηλεφωνήσουν απλώς θα σας 
ταλαιπωρούν διότι δεν θα είναι ικανοί να αγοράσουν το ακίνητό σας και αυτό είναι 
γιατί εσείς έχετε μόνο ένα ακίνητο προς πώληση. 

Εμείς έχουμε πάρα πολλά ακίνητα και εάν μας τηλεφωνήσει ένας υποψήφιος 
αγοραστής σχετικά με ακίνητο το οποίο δεν μπορεί να αγοράσει,η δουλειά μας είναι 
να τον βοηθήσουμε να αγοράσει κάτι το οποίο μπορεί.Το να βάλεις μία επιγραφή δεν 
είναι ο τρόπος που πουλιέται ένα ακίνητο..Υπάρχουν πάρα πολλά στάδια μέχρι να 
καταλήξει η πώληση.Για έναν μεσίτη οι επιγραφές απλώς βοηθάνε στην εξεύρεση 
υποψηφίων πελατών.Δεν πουλάνε το συγκεκριμένο ακίνητο”. 
 
 

ΜΠΟΡΩ  ΚΑΙ  ΜΟΝΟΣ  ΜΟΥ  ΝΑ  ΔΙΑΦΗΜΙΣΩ  ΤΟ  ΑΚΙΝΗΤΟ  ΜΟΥ 

“Δυστυχώς μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό από τους ανθρώπους που τηλεφωνούν 
σχετικά με μία αγγελία θα ενδιαφέρονται πραγματικά για το συγκεκριμένο ακίνητο 
όταν το επισκεφτούν. Εν συνεχεία ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τους υποψηφίους 
αγοραστές δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν το συγκεκριμένο 
ακίνητο για το οποίο τηλεφώνησαν.Αντιθέτως ένα μεγάλο ποσοστό μπορούν να 
αγοράσουν το ακριβότερο ακίνητο.Οι διαφημίσεις είναι μόνο να δημιουργούν 
ενδιαφέρον και κίνητρο για υποψήφιους αγοραστές να τηλεφωνούν σε μία μεσιτική 
Εταιρεία..Δεν σχεδιάζονται για να πουλήσουν το συγκεκριμένο ακίνητο.Δυστυχώς η 
δική σας αγγελία αντιπροσωπεύει ένα και μόνο ακίνητο.Το δικό σας. 

Εσείς δεν έχετε κανένα άλλο ακίνητο να υποδείξετε στον υποψήφιο αγοραστή όταν 
ανακαλύψετε ότι δεν τον ενδιαφέρει το δικό σας ή όταν ανακαλύψετε την 
πραγματική οικονομική του δύναμη. Εμείς αντιθέτως μπορούμε”. 

 
 

ΜΠΟΡΩ  ΝΑ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΩ  ΚΑΙ  ΜΟΝΟΣ  ΜΟΥ 

“Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία εμφανίζονται όταν προσπαθεί κάποιος 
να πουλήσει ένα τόσο ειδικευμένο αντικείμενο όπως είναι το ακίνητο.Μπορείτε πολύ 
εύκολα να καταστρέψετε την πώληση εάν εσείς και ο αγοραστής έχετε προβλήματα 
στην επικοινωνία.. Η δική μας δουλειά είναι να βοηθήσουμε στις επικοινωνίες ώστε 
εσείς και ο αγοραστής να συγκληθείτε και να πραγματοποιήσετε την πώληση όσο πιο 
εύκολα και γρήγορα γίνεται. 

Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τον αγοραστή να βγάλει απόφαση και ως 
αμερόληπτα άτομα μπορούμε να πουλήσουμε το ακίνητό σας και πιθανόν να 
πείσουμε τον αγοραστή να πληρώσει περισσότερα για το δικό σας ακίνητο απ΄ότι 
εσείς ο ίδιος θα μπορούσατε να τον πείσετε να πληρώσει.” 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο   

«ΔΕΝ  ΠΛΗΡΩΝΩ ΜΕΣΙΤΙΚΑ» 

 
ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΜΕΣΙΤΙΚΑ 

“Αυτό που είναι αποδεδειγμένο γεγονός είναι ότι οι περισσότεροι που τηλεφωνούν 
για μία αγγελία  ακινήτου, συνήθως δεν αγοράζουν το ακίνητο για το οποίο 
τηλεφώνησαν. Για εμάς ως μεσίτες αυτό δεν είναι πρόβλημα διότι έχουμε πάρα 
πολλά ακόμη ακίνητα να πουλήσουμε στον υποψήφιο αγοραστή .Εσείς όμως δεν 
έχετε. Εσείς έχετε στην διάθεσή σας ένα ακίνητο προς πώληση. Αυτό είναι πολύ 
δύσκολο και σας κοστίζει πάρα πολλούς υποψήφιους αγοραστές”. 

“Πάνω από το 50% των ανθρώπων που τηλεφωνούν για την αγγελία σας μπορούν 
να αγοράσουν ένα ακίνητο σε τιμή μεγαλύτερη από το δικό σας και περίπου ένα 50% 
μπορούν να αγοράσουν ακίνητο αλλά σε χαμηλότερη τιμή.Αυτό όμως που βάζει το 
δικό σας ακίνητο; Πιστεύω ότι δημιουργεί κάποιο πρόβλημα “. 

“Είμαι σίγουρος ότι μπορώ να σας βοηθήσω.Ας πραγματοποιήσουμε ένα ραντεβού να 
συζητήσουμε από κοντά.Εσείς τι γλιτώνετε εάν πουλήσουμε το ακίνητό σας χωρίς 
την συμμετοχή ενός επαγγελματία μεσίτη; Γλιτώνετε τα μεσιτικά. ΄Ετσι δεν είναι; Ο 
αγοραστής ο οποίος διαπραγματεύεται κατ΄ευθείαν με εσάς επίσης προσπαθεί να 
γλιτώσει κάτι.Σωστό δεν είναι;Ακριβώς την ίδια αυτή μεσιτική αμοιβή.Αυτό δεν 
πιστεύετε ότι δημιουργεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα”; 

“Εάν όλοι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι προσπαθούν να πουλήσουν το ακίνητό τους χωρίς 
την μεσολάβηση του μεσίτου πετυχαίνανε τον σκοπό τους τότε όλες οι μεσιτικές 
Εταιρείες θα είχαν κλείσει λόγω έλλειψης εργασίας”. Οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ 
εσάς.Μπορούμε να συζητήσουμε από κοντά; Νομίζω ότι θα σας συνέφερε.Πότε θα 
μπορούσαμε να κλείσουμε ένα ραντεβού ; Σήμερα ή αύριο το πρωί “; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΤΙΜΗΣ» 

 
 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ  ΝΑ  ΜΟΥ  ΤΟ  ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ  ΣΤΗΝ  ΤΙΜΗ  ΠΟΥ  ΖΗΤΑΩ; 

“Πρώτα πρέπει να δω το ακίνητό σας για να είμαι βέβαιος .Θα μπορούσα να δω το 
ακίνητό σας τώρα ή μήπως θα ήταν πιο καλή ώρα σήμερα το απόγευμα”;”Θα είχατε 
κανένα πρόβλημα εάν θα μπορούσαμε να σας βγάλουμε περισσότερα χρήματα για το 
ακίνητό σας”; Ίσως θα μπορούσαμε να σας πουλήσουμε το ακίνητό σε καλύτερη τιμή 
από αυτή που εσείς ζητάτε από μόνος σας”. 

“Εχουμε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο να πραγματοποιήσει την τιμή που ζητάει για το 
ακίνητό του.Ας μιλήσουμε από κοντά .Θα μπορούσα να περάσω κάποια στιγμή μέσα 
στην προσεχή ώρα ή μήπως το βραδάκι θα ήταν πιο εύκολο”; 

“Ισως θα μπορούσαμε ,αλλά μπορούμε να δούμε όμως το σπίτι πρώτα και να τα 
πούμε από κοντά”; 

 
 
 

ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ 
ΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠ΄ ΟΤΙ ΕΓΩ Ο ΙΔΙΟΣ ΜΠΟΡΩ; 

“Πρώτον, επειδή μπορούμε να απευθυνθούμε σε ολόκληρο το δίκτυό μας και σε 
όλους τους συνεργάτες του δικτύου μας και όλων των γραφείων που έχουμε στενές 
επαφές συνεργασίας. Με ένα τόσο μεγάλο δίκτυο πωλήσεων να εργάζεται για εμάς οι 
πιθανότητες είναι ότι εμείς θα βρούμε τον σωστό αγοραστή,ενώ εσείς θα πρέπει να 
περιμένετε πολύ περισσότερο καιρό να βρείτε αυτόν τον αγοραστή.Δεν θα 
συμφωνούσατε με αυτή την λογική; 

Εν συνεχεία, η προβολή που εσείς μπορείτε να δώσετε στο ακίνητό σας είναι πιο 
περιορισμένη από την προβολή που εμείς μπορούμε να δώσουμε στο ακίνητό σας. 

Με περιορισμένη προβολή έρχεται και περιορισμένος αριθμός υποψηφίων 
πελατών.Αυτό βεβαίως σημαίνει και μία χαμηλότερη τιμή.” 

“Ο στόχος σας είναι να πουλήσετε το ακίνητό σας στην μεγαλύτερη δυνατή τιμή.Ετσι 
δεν είναι; 

Ο κανόνας όμως προσφοράς και ζήτησης μας λέει όμως ότι: Λόγω του ότι ο δικός μας 
αριθμός υποψηφίων ικανών αγοραστών είναι μεγαλύτερος από τον δικό σας, εμείς θα 
πρέπει να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε την πώληση του ακινήτου σας σε 
μεγαλύτερη τιμή.” 
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ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ; 

“Ευχαρίστως.Θα μπορούσα να περάσω να το δω πρώτα και να τα πούμε από κοντά”; 

“Θα μπορούσα να σας δώσω πολύ εύκολα μία πρόχειρη τιμή αλλά αυτό είμαι βέβαιος 
πως δεν θα σας βοηθούσε. Αυτό θα ήταν σαν να μιλάτε με τον λογιστή σας,να του 
δίνετε τα χαρτιά του χρόνου και να τον ρωτάτε την ίδια στιγμή να σας πει πόσα 
χρωστάτε. Θα έλεγα καλύτερα απ’ όλα και πιο φρόνιμο θα ήταν να περάσω να δω το 
ακίνητό σας και να κάνουμε την δουλειά σωστά όπως πρέπει”. 

“Πρέπει να δούμε το ακίνητό σας πρώτα.Μετά θα κάνω μία έρευνα αγοράς για να 
βεβαιωθώ πόσα και ποιά είναι τα ακίνητα που είναι παρόμοια με τα δικά σας,σε τι 
τιμές πωλούνται σήμερα,σε τι τιμές έχουν πουληθεί κατά την διάρκεια του 
τελευταίου εξαμήνου και ποιά είναι αυτά που έχουν μείνει απούλητα.Εφ’ όσον κάνω 
αυτή την έρευνα αγοράς ευχαρίστως θα ήμουν πλέον έτοιμος να σας προτείνω μία 
τιμή.Θα μπορούσα να περάσω από το ακίνητό σας για να αρχίσουμε την διαδικασία 
και να δω το ακίνητο”. 

“Θα μπορούσα να σας δώσω έναν αριθμό. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει σημασία το τι 
νομίζω εγώ. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι τι τιμή είναι διατεθειμένοι οι 
υποψήφιοι αγοραστές να δώσουν για το ακίνητό σας. Ας δω λοιπόν το ακίνητό,να 
κάνω και την δική μου έρευνα ώστε να σας προσφέρω μερικές πληροφορίες που θα 
σας βοηθήσουν να βγάλετε μία πραγματικά ενημερωμένη απόφαση σχετικά με το 
ακίνητό σας”. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  
«ΔΕΝ ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΒΡΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ» 

 
ΠΟΛΛΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ 

ΜΑΣ 

“Θαυμάσια. Θα μπορούσα να περάσω και εγώ να το δω”; 

“Εχετε λάβει καμία γραπτή προσφορά ή πρόταση”; 

“Πιστεύω ότι πλέον θα έχετε και εσείς ανακαλύψει ότι σε πολύ κόσμο αρέσει να 
βγαίνει να επισκέπτεται ακίνητα”. 

“Πώς γνωρίζετε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι επισκέπτονται το ακίνητό σας είναι ικανοί 
να το αγοράσουν”; 

‘Θα μπορούσα να περάσω να δω το ακίνητό σας; Θα μπορούσα πολύ ευχαρίστως να 
σας δώσω μερικές πληροφορίες όσον αφορά το πώς να επιβεβαιώσετε την ικανότητα 
των υποψηφίων αγοραστών προτού ξοδεύετε χρόνο μαζί τους άσκοπα”. 

 
 
 
 

ΕΧΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ 

“Πως έμαθαν οι υποψήφιοι αγοραστές σας ότι πουλάτε το ακίνητό σας; Εάν και εσείς 
όπως και οι περισσότεροι Ιδιοκτήτες είσαστε ίδιοι, μάλλον το διαφημίσατε και 
βεβαίως έχετε κάποιους πιθανούς υποψηφίους αγοραστές με αυτό τον τρόπο. Γι’ 
αυτό τον λόγο και εμείς διαφημίζουμε. Αλλά εμείς δεν σταματάμε στην διαφήμιση. 
Εμείς ελέγχουμε την ικανότητα του αγοραστή ώστε να είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να 
αγοράσει το ακίνητο που θέλει.Το να δεχτείτε μία προσφορά ή μία πρόταση από έναν 
ανίκανο αγοραστή είναι ένα από τα πιο άσχημα πράγματα που θα μπορούσατε να 
κάνετε στον εαυτό σας.Μπορείτε να δεσμεύσετε το ακίνητό σας για μήνες χωρίς 
αποτέλεσμα. Δυστυχώς όμως οι περισσότεροι οι οποίοι τηλεφωνούν από μία αγγελία 
Ιδιοκτήτου συνήθως δεν μπορούν να αγοράσουν αυτό το οποίο διαφημίζεται σε αυτή 
την αγγελία. 

Γι΄αυτό τον λόγο εμείς δεν βασιζόμεθα πολύ στις διαφημίσεις μας για να μας 
βοηθήσουν να πουλήσουμε ένα ακίνητο. Εμείς χρησιμοποιούμε επί πρόσθετες 
τεχνικές ώστε να προβάλλουμε το ακίνητό σας περισσότερους υποψηφίους 
αγοραστές απ΄ότι εσείς μπορείτε. Εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την βοήθεια 
ολόκληρου του δικτύου πωλήσεων της Εταιρείας μας καθώς και των συνεργαζομένων 
μεσιτών που έχουμε συνεργασία καθώς και ολόκληρου του δικτύου συνεργατών μας. 
Επί πλέον επειδή η μεσιτεία είναι η δουλειά μας λαμβάνουμε τηλεφωνήματα από 
άτομα τα οποία μπορεί να μην είδαν τις αγγελίες που βάλαμε αλλά γενικά 
ενδιαφέρονται να αγοράσουν ακίνητο. Επίσης χρησιμοποιούμε πολλά άλλα εργαλεία 
τα οποία μας επιτρέπουν να έρθουμε σε επαφή με πολλούς περισσότερους 
υποψήφιους αγοραστές παρά από τις συνηθισμένες διαφημιστικές μεθόδους.Θα 
θέλαμε να ειδωθούμε και να σας μεταβιβάσουμε μερικές από αυτές τις μεθόδους 
αυτοπροσώπως,διότι εάν θέλετε και εσείς θα μπορούσατε να εργαστείτε με τους 
τρόπους μας.Θα μπορούσαμε να περάσουμε τώρα ή μήπως το βραδάκι είναι 
καλύτερα”; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο  

«ΕΧΩ ΦΙΛΟΥΣ ΜΕΣΙΤΕΣ» 
 

 
EXOYME ENAN ΓΝΩΣΤΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΙΤΗΣ 

“Αυτός ο γνωστός σας ή ο φίλος σας είναι ενεργός μεσίτης; Η μεσιτεία είναι μία πολύ 
απαιτητική εργασία για κάποιον ο οποίος το κάνει ως μερική απασχόληση. Εγώ είμαι 
επαγγελματίας μεσίτης και ενεργών μεσίτης.Θα μπορούσα να περάσω να δω το 
ακίνητό σας”; 

‘Αισθάνεστε υποχρεωμένος στον φίλο σας ή στην φίλη σας επειδή αυτός ή αυτή είναι 
φίλος ή φίλη ή επειδή πιστεύετε ειλικρινά ότι μπορεί να σας προσφέρει τα 
περισσότερα χρήματα πουλώντας το ακίνητό σας; Τι θα γίνει όμως εάν ο φίλος σας 
δεν κάνει σωστή δουλειά ;Θα μπορέσετε να απολύσετε τον φίλο σας”; 

‘Μόνο ένα φίλο; Οι περισσότεροι έχουν πολλούς φίλους που ασχολούνται με το 
επάγγελμα του μεσίτη. Πως θα αποφασίσετε ποιόν απ’ όλους να χρησιμοποιήσετε”; 

“Τι θα μου λέγατε εάν εγώ σας πρότεινα να δεχθείτε μία προσφορά η οποία θα ήταν 
κατά την άποψή σας απαράδεκτη; Εάν όμως ο φίλος σας σας έφερνε μία τέτοια 
προσφορά και θα ήθελε οπωσδήποτε να την δεχθείτε, τι θα του λέγατε”; 

“Ας υποθέσουμε πως χρειαζόσασταν τις υπηρεσίες ενός πραγματικά καλού 
χειρούργου και έπρεπε να διαλέξετε μεταξύ τον καλύτερο χειρούργο ή τον φίλο σας 
ο οποίος ήταν καλός αλλά δεν  ήταν όμως αποδεδειγμένα καλός χειρούργος; Ποιόν 
από τους δύο θα διαλέγατε για να σας κάνει την επέμβαση”; 

“Πρέπει να αναρωτηθείτε εάν αυτή την απόφαση την βγάζετε λόγω της φιλίας ή 
επειδή πιστεύετε ότι ο φίλος σας πραγματικά μπορεί να σας βγάλει τα περισσότερα 
δυνατά χρήματα. Αυτό που χρωστάτε στον φίλο σας είναι η φιλία. Αυτό που 
χρωστάτε στον εαυτό σας είναι το καλύτερο δυνατόν”; 
 

 
 
 

ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΦΙΛΟ ΜΟΥ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΥ ΔΩΣΩ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ 
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

“Θα ήθελα να σας διηγηθώ μία ιστορία εάν μου το επιτρέπετε. 

Κάποιος άλλος Ιδιοκτήτης προσέλαβε έναν φίλο. Ο φίλος δεν νόμιζε ότι θα έπρεπε να 
εργαστεί τόσο σκληρά όσο θα έπρεπε επειδή ήταν φίλοι και ο Ιδιοκτήτης δεν 
θεωρούσε σωστό να απαιτεί τις υπηρεσίες τις οποίες πίστευε πως έπρεπε να 
λαμβάνει. Κατά την άποψή μου, κρατείστε τον φίλο σας φίλο και προσλάβετε έναν 
ανεξάρτητο επαγγελματία μεσίτη για να πουλήσετε το ακίνητό σας”; 

“Πιστεύετε ότι ο φίλος σας θα σας φέρει περισσότερα χρήματα και πιο γρήγορα από 
κάποιον άλλον επαγγελματία ο οποίος δεν έχει φιλική επαφή μαζί σας”; 

“Συνιστούμε να διαλέγετε έναν μεσίτη με τον ίδιο τρόπο που θα διαλέγατε έναν 
γιατρό,για την ικανότητα του και την αποτελεσματικότητα του”.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 

«ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΟΤΙ  

ΕΣΥ ΚΑΙ Η SENATUS ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ» 

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΩΣΩ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; 

Περίπτωση 1η: ΜΙΑ ΗΔΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 
SENATUS 

Η SENATUS έχει διατηρήσει την επιχείρησή μας στις περιόδους όπου η αγορά ήταν 
καλή και στις περιόδους όπου η αγορά ήταν άσχημη, σε αγορές Ιδιοκτητών και σε 
αγορές αγοραστών. Μέσα απ’ όλες αυτές έχουμε επιβιώσει και έχουμε διατηρήσει την 
επιχείρησή μας και μαζί με εμάς έχουν βγάλει χρήματα και οι αγοραστές μας και οι 
πωλητές μας. Καμία άλλη Εταιρεία δεν είναι πιο κατάλληλα προετοιμασμένη και 
διατεθειμένη να σας φέρει τα περισσότερα δυνατά χρήματα με τον ταχύτερο τρόπο. 

Η SENATUS αυτή την στιγμή αντιπροσωπεύει το ……………….% των πράξεων που 
γίνονται στην αγορά στην περιοχή μας. 

 

Περίπτωση 2η: ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ SENATUS (ΕΑΝ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ) 

Καθώς γνωρίζετε η Εταιρεία μας προσπαθεί να δημιουργήσει τον εαυτό της στην 
περιοχή σας και γι’ αυτό τον λόγο το σπίτι σας είναι σημαντικό για εμάς. Πρέπει να το 
πουλήσουμε και θέλουμε να το πουλήσουμε. 

 

Περίπτωση 3η: ΟΤΑΝ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ SENATUS ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ 

Εχουμε πολύ περισσότερους συνεργάτες που θα εργαστούν για να πουλήσουν το 
ακίνητό σας, από κάθε άλλη Εταιρεία. 

 

Περίπτωση 4η:   ΟΤΑΝ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ SENATUS ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΗ  

Οι συνεργάτες μας κάνουν δέκα φορές περισσότερες πωλήσεις από τους συνεργάτες 
σε άλλες Εταιρείες και θα δώσουν δέκα φορές περισσότερη σημασία στο ακίνητό σας 
από κάθε άλλη Εταιρεία στην περιοχή μας. Ο στόχος μας είναι να πουλήσουμε το 
ακίνητό σας στο μεγαλύτερο δυνατό χρηματικό ποσό στον γρηγορότερο χρόνο. 

Οι λόγοι είναι αυτοί .Γνωρίζω ότι μπορούμε να πουλήσουμε το ακίνητό σας.Οπότε 
εάν θέλετε ας αρχίσουμε χωρίς να χάνουμε χρόνο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 

 «ΔΕΝ ΒΙΑΖΟΜΑΙ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΩ» 

 

ΔΕΝ ΒΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΜΕ 

“Τι θα κάνετε εάν το σπίτι σας δεν έχει πουληθεί στις επόμενες ενενήντα ημέρες “; 

 

“Τότε γιατί διαφημίζεται το ακίνητό σας”; 

 

“Καταλαβαίνω. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Θα μπορούσα να περάσω να δω το ακίνητό 
σας τώρα”; 

 

“Πότε θα θέλατε να μετακομίσετε; Πόσο σημαντική είναι η μετακόμιση για εσάς”; 

 

“Θα μπορούσα να δω το σπίτι για να το δείξω σε κάποιους από τους ενδιαφερόμενους 
αγοραστές μου”; 

 

“Αυτή την στιγμή η συνήθης διάρκεια πώλησης ακινήτου παίρνει περίπου……………. 
Ημέρες.” 

 

“Η σημερινή ημερομηνία είναι ……………….. Ο χρόνος περνάει. Δεν συμφωνείτε”; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο  

«Μιλώντας με Καταγραφές που έλειξαν ή πολύ 
μακροχρόνιες καταγραφές» 

 
 

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΔΑΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΙΕΘΕΤΑ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ; 

1ον: “Δείχνω το μεγάλο ενδιαφέρον και έμφαση σε ακίνητα των οποίων οι Ιδιοκτήτες 
τα έχουν εμπιστευτεί στην Εταιρεία μας και μας έχουν εμπιστευτεί αναθέτοντάς μας 
αποκλειστικότητα. Αυτή την στιγμή όμως θα ήθελα να περάσω να ρίξω μία ματιά στο 
ακίνητό σας Θα ευκαιρούσατε τώρα ή ίσως το απόγευμα”; 

2ον: ‘Ενα ακίνητο θα πρέπει να προσφέρεται σε ελαχίστως (2) κατηγορίες 
υποψηφίων. Στους επαγγελματίες μεσίτες  τους οποίους θα θέλαμε να μας 
βοηθήσουν να υποδείξουμε το ακίνητο και να το προσφέρουμε προς το καταναλωτικό 
κοινό και σε υποψήφιους αγοραστές.Ο καταγράφων μεσίτης είναι υπεύθυνος να 
δημιουργήσει και να προκαλέσει ενδιαφέρον ανάμεσα σε μεσίτες που συνεργάζεται 
ώστε να τους πείσει για την αξία του ακινήτου.Ο ίδιος αυτός καταγράφων μεσίτης 
είναι επίσης υπεύθυνος να διακινήσει το ακίνητο και να το προσφέρει στο 
καταναλωτικό κοινό .Ως μεσίτης σας εγώ, υπόσχομαι ότι θα κάνω και τα δύο.Θα 
μπορούσα να περάσω να δω το ακίνητό σας τώρα “; 

3ον: Με τόσα ακίνητα που πωλούνται στην αγορά σήμερα κανένα άτομο δεν μπορεί 
να τα δεί όλα. Συνηθίζουμε λοιπόν να βλέπουμε αυτά τα οποία έχουν προσφερθεί και 
προβάλλονται δυναμικά.Θα μπορούσα να περάσω να δω το ακίνητό σας για να δούμε 
εάν έχουμε ενδιαφερόμενους για το σπίτι σας;” 

4ον: “Φαίνεται πως το ακίνητό σας δεν έχει προβληθεί κατά τρόπο με τον οποίο θα 
μπορούσε να μου τραβήξει το ενδιαφέρον καθώς και το ενδιαφέρον άλλων μεσιτών 
στην περιοχή σας.Γιατί δεν συμφωνούμε να περάσω να δώ εάν μπορούσα να λύσω το 
πρόβλημα αυτό και να βρούμε μία καλή μέθοδο προβολής του ακινήτου σας”; 

5ον: “Το σπίτι σας πρέπει να προβληθεί κατά τέτοιο τρόπο με τον οποίο τραβάει το 
ενδιαφέρον των επαγγελματιών μεσιτών της περιοχής. Εάν συμφωνούμε θα 
μπορούσα να περάσω από το ακίνητό σας να το δω και να λύσουμε αυτό το τρομερό 
πρόβλημα προβολής”. 

”ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΜΕΣΙΤΕΣ. 

“Τι σας συνέβη εάν επιτρέπεται”; 

“Λυπάμαι για αυτό το πράγμα. Μπορείτε να μου πείτε τι συνέβη; Τι είδους 
προβλήματα είχατε”; 

“Εγώ βεβαίως δεν θα ήθελα ποτέ μία κακιά εμπειρία που είχατε με κάποιον άλλον 
μεσίτη να σας εμποδίσει στο να βρείτε αγοραστή για το ακίνητό σας.Θα μπορούσα να 
περάσω να δω το ακίνητο γιατί πιστεύω ότι έχουμε κατάλληλους αγοραστές”; 

“Ως φαίνεται δεν είχατε συνεργαστεί με τον σωστό μεσίτη.Θσ μπορούσα να 
επισκεφτώ το ακίνητό σας”; 

“Ηταν μεσίτης της SENATUS; Συνεργάτης μας; Θα μπορούσατε να μου πείτε τι 
συνέβη; Θα ερευνήσω και θα σας απαντήσω σχετικά με το θέμα αυτό .Πότε θα 
μπορούσαμε να τηλεφωνηθούμε ώστε να ειδωθούμε από κοντά για να σας εξηγήσω 
τι συνέβη και να δούμε εάν θα μπορούσαμε να επαναφέρουμε την συνεργασία μας”; 
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ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ Ο ΑΛΛΟΣ ΜΕΣΙΤΗΣ; 

 

“Προτού απαντήσω στην ερώτηση θα ήθελα να περάσω να δω το ακίνητό σας. Πότε 
θα μπορούσαμε να κανονίσουμε ένα ραντεβού για τώρα,για το απόγευμα ή για 
αύριο”; 

 

“Πιστεύω ότι μπορώ να βρω αγοραστή. Αυτό δεν θέλατε να κάνει και ο άλλος μεσίτης 
όταν το είχατε αναθέσει” 

 

“Θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε λιγάκι τι ενέργειες έκανε ο άλλος μεσίτης για 
εσάς”; 

 

“Λεπτομερέστερα, τι δεν πέτυχαν να σας προσφέρουν;Εγώ πιστεύω ότι δεν σας 
πούλησαν το οικόπεδο. Δουλειά μας λοιπόν είναι να πουλήσουμε το ακίνητο. Και 
αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Θα πουλήσουμε το ακίνητό σας. Πότε θα μπορούσαμε να 
κλείσουμε ένα ραντεβού να δω το ακίνητο“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
SENATUS® seminar                                                                                       24/55 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο 

 «ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ» 

 

ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ ΜΕ ΤΟΝ Ή ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ 

“Δεν θα ήταν λογικό να περάσω να δω το ακίνητό σας για να διαπιστώσουμε εάν 
αξίζει να συνεχίσουμε την συζήτηση; Γιατί δεν κανονίζουμε ένα ραντεβού τότε να 
μιλήσουμε όλοι μαζί“; 

“Μπορούμε να μιλήσουμε με τον ή την σύζυγό σας τώρα; 

Τότε, πότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε”;  

 
ΔΕΝ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕ ΠΙΕΖΕΤΕ 

“Δεν θα σας πιέσω καθόλου. 

Απλώς θα ήθελα να σας προσφέρω τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να βγάλετε 
μία ενημερωμένη και σωστή απόφαση. Αυτό δεν είναι λογικό; 

Η πίεση στις πωλήσεις είναι όπως η πίεση του αίματος. Η χαμηλή πίεση μπορεί να 
είναι εξίσου επικίνδυνη όσο και η υψηλή πίεση. Η δουλειά μου είναι να επιβάλλω 
αρκετό ποσοστό πιέσεως στον αγοραστή του ακινήτου σας. 

Οι άνθρωποι χρειάζονται να πιεστούν λιγάκι ώστε να πραγματοποιήσουν μία πώληση. 
Και εμείς κάνουμε αυτή την δουλειά πολύ καλά. Η δουλειά μας λοιπόν είναι να 
επιβάλλουμε ένα μέρος πιέσεως. Ακριβώς αυτό το οποίο χρειάζεται ώστε να πουληθεί 
το ακίνητό σας. Αυτό δεν είναι λογικό “; 

 
ΕΙΣΑΣΤΕ ΠΟΛΥ ΠΙΕΣΤΙΚΟΣ. 

“Θα μπορούσα να σας κάνω μία ερώτηση; 

Ας υποθέσουμε πως με προσλαμβάνατε να προωθήσω το ακίνητό σας και να το 
πουλήσω. ‘Εδειξα το ακίνητό σας σε ένα ζευγάρι το οποίο έχει ενθουσιαστεί με το 
ακίνητο. Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζονται και θέλουν. Επίσης μπορούν να το 
αγοράσουν. ‘Εχουν δηλαδή την οικονομική δυνατότητα. Το πρόβλημα είναι ότι 
φοβούνται. ‘Εχουν αρχίσει να αναβάλλουν το να βγάλουν την απόφαση εξ’ αιτίας του 
φόβου ότι θα βγάλουν λάθος απόφαση. Πώς θα θέλατε να ενεργήσω εγώ, όταν αυτό 
συμβεί; 

Θα θέλατε,πιστεύω, να προσπαθήσω με κάθε τρόπο να τους πείσω ώστε να 
αγοράσουν το ακίνητό σας. Δεν είναι σωστό αυτό; Θα θέλατε να μην φοβηθώ να 
τους μιλήσω. Ετσι δεν είναι; Θα θέλατε οπωσδήποτε να τους πείσω να αγοράσουν. 
Δεν συμφωνείτε; Και βέβαια δεν σημαίνει ότι είμαι πιεστικός. Ή μήπως είμαι σε αυτή 
την περίπτωση”; 
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ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ. 

“Βεβαίως.Κανένα απολύτως πρόβλημα. Τι χρειάζεται να μελετήσετε”; 

“Ας ολοκληρώσουμε τα χαρτικά και τις συμφωνίες και ας αποφασίσουμε σε τιμή”. 

“Ετσι μπορείτε να μελετήσετε πιο συγκεκριμένα ότι ακριβώς χρειάζεται να 
μελετήσετε”. 

“Τι θα λέγατε για την εξής σκέψη: Ας υπογράψουμε τα συμφωνητικά να τα πάρω 
μαζί μου και ας προσδιορίσουμε κάποια συγκεκριμένη ώρα ώστε να σας τηλεφωνήσω 
και εάν μου πείτε “ναι ,προχωράμε” θα προχωρήσω τις δικές μου εργασίες,εάν μου 
πείτε “οχι” θα σας επιστρέψω όλα τα έγγραφα για τα αρχεία σας αμέσως”. 

 
 

ΕΧΟΥΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΜΕΣΙΤΗ (ΩΣ ΠΡΟΦΑΣΗ) 

“Θα ήθελα να σας κάνω μία σημαντική ερώτηση. Πιστεύετε ότι θα ήσασταν 
ευχαριστημένοι με εμένα ως μεσίτη σας;” 

“Τότε γιατί να χρονοτριβείτε και να τρώτε και τον χρόνο του άλλου μεσίτη. Ας του 
τηλεφωνήσω εγώ για εσάς και θα τον ενημερώσω ότι μας έχετε αναθέσει το ακίνητο 
και ευχαρίστως,εάν είναι διατεθειμένος,θα συνεργαστούμε μαζί του”. 

“Τι θα λέγατε εάν κάναμε το εξής: Ας ολοκληρώσουμε τα έγγραφα,να 
συμφωνήσουμε σε μία προσδιορισμένη ώρα όπου θα σας τηλεφωνήσω και εάν μας 
πείτε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε,τότε θα προχωρήσουμε αμέσως,εάν όχι θα σας 
επιστρέψουμε τα έγγραφά σας αμέσως. Εντάξει;” 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο 

 «ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ» 

 

ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΞΕΤΕ. 

“Ευχαρίστως. Θα περάσω να δω το ακίνητό εγώ όμως πρώτα”. 

“Θαυμάσια. Απλώς χρειάζεται να περάσω να δω το ακίνητο και να διασταυρώσω για 
ποιούς αγοραστές μου θα ήταν κατάλληλο”. 

“Τέλεια. Φεύγω από το γραφείο μου τώρα και θα περάσω σε μισή ώρα να δω το 
ακίνητό σας”. 

 
 
 
 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο  

«ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ» 

 

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. 

“Θα μπορούσα να περάσω να σας δω τώρα”; 

“Θα μπορούσα να επισκεφτώ το ακίνητό σας τώρα ή μήπως απόψε το βράδυ θα ήταν 
καλύτερα”; 

“Ας περάσω εγώ από το σπίτι σας να το επισκεφτώ και να το δω από κοντά και εάν 
υπάρχει κάτι που μπορώ να σας προσφέρω ως συμβουλές, ευχαρίστως”. 

“Θα μπορούσα να περάσω να δω το ακίνητό σας από κοντά; 

“Εάν δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω, υπόσχομαι ότι θα φύγω αμέσως. Εντάξει”; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο  
«ΟΤΑΝ ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ» 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΑΝΕ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΟΤΑΝ 
ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΜΑΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ. 

“Σε πόσο καιρό θα μπορούσατε να παραδώσετε το ακίνητό σας”; 

“Που υπολογίζετε ότι πρόκειται να μετακομίσετε εφ’όσον πουληθεί το ακίνητο”; 

“Πόσο καιρό μένετε εδώ”; 

“Τι είναι αυτό που θα συνιστούσατε και θα προτείνατε ως προτέρημα και 
πλεονέκτημα του ακινήτου σας στην καινούργια ιδιοκτήτρια οικογένεια”; 

“Τι είναι αυτό που κατά την άποψη σας είναι το ιδιαίτερα σημαντικό προτέρημα και 
πλεονέκτημα  που θα αναφέρατε σχετικά με την γειτονιά σας στους υποψήφιους 
αγοραστές”; 
 

“Γιατί αποφασίσατε εσείς να αγοράσετε αυτό το ακίνητο,όταν το αγοράσατε”; 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Ή 
ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΜΕΣΙΤΕΣ Ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ή Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ. 

«Ας υποθέσουμε ότι είμαι αγοραστής. 

Ας μου δείξετε εσείς το ακίνητό σας έτσι ώστε και εγώ να δω όλα τα οποία θα έπρεπε 
να δει ένας αγοραστής και να μην ξεχάσω κάτι”. 

(ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΑΣ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ Ο 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ). 

“Τι είναι αυτό το οποίο ήταν το ιδιαίτερα σπουδαίο που σας προσέφερε αυτό το σπίτι 
Στον σύζυγό σας; Στα παιδιά σας”; 

“Ποια είναι τα σημεία τα οποία μπορεί να μην εντόπιζα εάν έριχνα μία γρήγορη 
ματιά”; 

“Θα σας ενοχλούσε εάν σας έδινα μερικές συμβουλές που μπορεί να βοηθήσουν να 
πουληθεί το ακίνητό σας πιο γρήγορα”; 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ 
ΜΕΣΙΤΕΣ Ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ΄ΕΧΕΙ 
ΛΗΞΕΙ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ή Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ. 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: 

“Εάν δεν έχετε αντίρρηση θα ήθελα να κάνω μερικές σημειώσεις σχετικά με το 
ακίνητό σας όσον αφορά τις απόψεις μου. 

Θα ήθελα πολύ να μου δείξετε το ακίνητο ώστε να μπορέσω να τα δω όλα με ακριβή 
λεπτομέρεια και να το εκτιμήσω και εγώ όπως εσείς.” 
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ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ: 

“Εάν δεν έχετε αντίρρηση θα ήθελα να μοιραστούμε λιγάκι τις σκέψεις μας καθώς 
βλέπω το ακίνητο ώστε να μπορέσω να σας εξηγήσω τις απόψεις του πιο δύσκολου 
υποψήφιου αγοραστή. Δεν νομίζω να είχατε αντίρρηση”; 

 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΣ 

ΟΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: 

1.  Να  τα σημειώνετε όλα πάνω στο έντυπο καταγραφής. 

2.  Να είσαστε ενήμερος για τις λεπτομέρειες. 

3.  Να δημιουργείτε πάντα ανασφάλεια στον Ιδιοκτήτη σχετικά με την ικανότητα του 
να πραγματοποιήσει τον στόχο του μόνος του. 

4.  Να δείξετε στον Ιδιοκτήτη ότι είσαστε λεπτομερής. 

 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ Ή ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ: 

“Θα ήθελα να σας πω το εξής: Εάν το ακίνητό σας προβληθεί και παρουσιαστεί σωστά 
στο κοινό θα πρέπει να είναι εύκολο να πουληθεί. 

Κάτι όμως με ενοχλεί. 

Γιατί αποφασίσατε να προβάλλετε το ακίνητό σας χωρίς τις υπηρεσίες ενός 
επαγγελματία μεσίτη”; 

“Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με αφήσατε να δω το ακίνητό σας. 

Θα ήθελα όμως να σας δώσω και τις δικές μου απόψεις. Πιστεύω ειλικρινά ότι το 
ακίνητό σας θα μπορούσε να πουληθεί εάν διακινηθεί και προβληθεί σωστά στους 
υποψήφιους αγοραστές. 

Γιατί όμως αποφασίσατε να μην αναθέσετε την πώληση του ακινήτου σας σε 
επαγγελματίες μεσίτες και να απολάβετε από τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους”; 

 



 
 

 

 
SENATUS® seminar                                                                                       29/55 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο  

«Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ» 

 

ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΖΗΤΑΩ. 

“Κατάλαβα. Όταν εσείς αγοράσατε το ακίνητο πληρώσατε την τιμή που ζητούσε ο 
Ιδιοκτήτης; 

‘Η μήπως πληρώσατε αυτό το οποίο εσείς πιστεύατε ότι το ακίνητο άξιζε κατά την 
περίοδο την οποία το αγοράσατε”; 
 

“ Κατάλαβα. Ας θυμηθούμε όμως λιγάκι ότι ζούμε σε μία ελεύθερη οικονομική αγορά. 

Ο Ιδιοκτήτης μπορεί μόνο να διαμορφώσει την τιμή που ζητάει για το ακίνητό του. 

Ο Μεσίτης μπορεί να βοηθήσει να διαμορφωθεί αυτή η τιμή. 

Ο Αγοραστής όμως είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να διαμορφώσει και να θέσει ποιά 
είναι η πραγματική αξία και η τιμή του ακινήτου κατά την συγκεκριμένη στιγμή της 
αγοράς.” 

 
 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΛΕΤΕ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ 

“Αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι το εξής:  Τα γεγονότα είναι απλά. 

Θα ήθελα πολύ να είναι τα πράγματα όπως εσείς τα θέλετε, αλλά δυστυχώς στην 
σημερινή αγορά δεν είναι δυνατόν.” 

“Εφ΄οσον η αγορά σήμερα συνεχίζει να πέφτει και εφ΄οσον η προσφορά είναι πολύ 
μεγαλύτερη από την ζήτηση εάν δεν προλάβουμε να πουλήσουμε το ακίνητό μας 
σήμερα η τιμή του ίσως πέσει ακόμα περισσότερο στο άμεσο μέλλον. Εγώ είμαι 
έτοιμος να βάλω όλες μου τις δυνάμεις για να πουλήσουμε το ακίνητό σας τώρα. 
Εσείς τι λέτε”;  

“ Για πόσα χρόνια ή μήνες έχετε ζήσει στο ακίνητό σας και έχετε ευχαριστηθεί τις 
απολαύσεις που σας προσέφερε το ακίνητό σας; Τα χρήματα τα οποία ζητάτε (εάν τα 
διαιρέσουμε με τους μήνες που έχετε κατοικήσει εδώ και έχετε ικανοποιηθεί ) δεν 
είναι τίποτα συγκριτικά . ΄Ετσι δεν είναι;  

Εάν τα λάβουμε όλα υπόψιν το ακίνητό σας, σας προσέφερε πάρα πολλά όσο εσείς 
κατοικούσατε εδώ και ήταν καλό προς εσάς. Δεν ήταν; Λοιπόν όποια τιμή και να του 
βάλουμε δεν είναι η κατάλληλη τιμή εάν λάβουμε  όλα υπόψιν το ακίνητό σας σας 
προσέφερε πάρα πολλά όσο εσείς κατοικούσατε εδώ και ήταν  καλό προς εσάς. Δεν 
ήταν ;  

Λοιπόν όποια τιμή και να του βάλουμε δεν είναι η κατάλληλη τιμή εάν λάβουμε 
υπόψιν αυτά που το ακίνητό σας σας έχει προσφέρει”. 
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ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

“Μπορείτε να μου δείξετε πως ακριβώς διαμορφώσατε αυτή την τιμή που ζητάτε; ‘ 

“Εάν προσφέρετε το ακίνητό σας σε τιμή λιγάκι χαμηλότερη από τους υπόλοιπους θα 
έχετε νικήσει τον ανταγωνισμό σας, δηλαδή όλα τα υπόλοιπα ακίνητα θα βοηθήσουν 
να πουλήσετε το δικό σας’. 

“Η χαμηλότερη τιμή που σας προτείνω, θα αυξήσει τους υποψήφιους 
ενδιαφερόμενους και κατά συνέπεια θα αυξήσει τις πιθανότητες να πάρετε καλύτερη 
προσφορά πιο σύντομα. 

Ας αποφασίσουμε μία χρονική διάρκεια κατά την οποία θα διακινηθεί το ακίνητό σας 
στην υψηλότερη τιμή που εσείς προτείνετε.Εάν όμως δεν πετύχουμε σε αυτή την 
τιμή, ας συμφωνήσουμε από τώρα να κατεβάσουμε την τιμή σε αυτή που σας 
προτείνω εγώ”. 

“Εάν ζητήσετε μεγαλύτερη τιμή κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει πολύ περισσότερο 
καιρό για να πουληθεί το ακίνητό σας και δυστυχώς όταν το πουλήσετε θα είναι 
μάλλον σε χαμηλότερη τιμή από αυτή που ζητάτε. Αυτό συμβαίνει διότι όσο πιο πολύ 
καιρό το ακίνητό σας μένει στην αγορά και προσφέρεται προς πώληση, τόσο 
περισσότερο οι αγοραστές αρχίζουν να  πιστεύουν ότι οι Ιδιοκτήτες είναι 
απελπισμένοι. 

Θέλω να καταλάβετε ότι, εάν επιμένετε στην υψηλότερη τιμή μάλλον θα αυξήσετε 
τις πιθανότητες των ανταγωνιστών σας να πουλήσει το ακίνητό του και θα αυξήσετε 
τους υποψήφιους αγοραστές για τους ανταγωνιστές σας. Κατά συνέπεια στην πράξη 
θα βοηθάτε τους Ιδιοκτήτες των άλλων ακινήτων που είναι διαθέσιμα προς πώληση 
παρεμφερή με τα δικά σας. Δεν νομίζω πως αυτός είναι ο στόχος σας. ΄Η μήπως 
είναι“; 

 
ΑΛΛΟΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΛΗΣΩ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

“Αυτός ο μεσίτης σας προετοίμασε ανάλυση αγοράς τόσο λεπτομερή όσο 
προετοιμάστηκε η δική μας, ώστε να αποδείξει την τιμή την οποία σας προτείνει”; 

“Είμαι βέβαιος ότι εάν ψάξετε αρκετά θα βρείτε κάποιον ο οποίος θα σας προτείνει να 
πουλήσετε το ακίνητό σας δέκα εκατομμύρια παραπάνω από την τιμή του. Αυτός 
όμως δεν πρόκειται ποτέ να σας πουλήσει το ακίνητο. Δεν είναι έτσι”; 

“ Αυτό είναι ενδιαφέρον. Η δική μου ανάλυση αγοράς είναι βασισμένη σε πρόσφατες 
πωλήσεις ακινήτων στην περιοχή σας. Θα μπορούσα να δω την ανάλυση αγοράς που 
σας προετοίμασε ο άλλος μεσίτης σας”; 

 
ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ, ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. 

“Οι πωλητές λαμβάνουν πάντα συμβουλές από τους φίλους τους. Πολλές από αυτές 
τις συμβουλές έρχονται σε αντίθεση η μία με την άλλη και είμαι βέβαιος ότι οι φίλοι 
οι οποίοι τις προσφέρουν έχουν κάθε καλή διάθεση. 

Αυτό όμως που ήθελα να δω είναι το εξής: Οι φίλοι σας έχουν την εμπειρία και τις 
πληροφορίες που έχουμε εμείς ώστε να βασίσουν την συμβουλή τους; 

Μπορούν όντως να στηρίξουν τις αισθήσεις τους σε γεγονότα όπως εμείς”; 
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Η ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ 

“Οταν επιλέγετε έναν μεσίτη και του αναθέτετε το ακίνητό σας , είμαι βέβαιος πως 
δεν θα επιλέξετε το άτομο το οποίο θα σας δώσει την υψηλότερη τιμή. 

Προτείνω να επιλέξετε τον μεσίτη ο οποίος έχει την εμπειρία, τις γνώσεις, τις ιδέες 
και σας εμπνέει εμπιστοσύνη και όχι που προσφέρει την τιμή που ζητάτε”. 

“Εάν κάποιος μπορεί να σας προσφέρει υψηλότερη τιμή είμαι βέβαιος ότι εμείς 
μπορούμε. Η δουλειά μας όμως είναι να είμαστε ειλικρινείς και ευθείς μαζί σας όταν 
συζητάμε στην σημερινή αγορά. Δεν θα θέλατε ποτέ να σας παρουσιάσουμε 
λανθασμένα ή ψευδή γεγονότα. Θα θέλατε”; 

“Σας παρουσιάζω ακίνητα τα οποία πουλήθηκαν στην περιοχή σας κατά την διάρκεια 
των τελευταίων (6) μηνών. Είναι ολοκληρωμένο αυτό κατά την άποψή σας”; 

“Αυτή η τιμή είναι η δική μας πρόταση. Εάν εσείς πιστεύετε έντονα σε άλλη τιμή 
είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε αλλά για μικρό χρονικό 
διάστημα.Πρέπει όμως να κατανοήσετε ότι υπάρχουν προβλήματα που 
δημιουργούνται όταν η τιμή του ακινήτου προσφέρεται σε υψηλότερη τιμή από αυτή 
που πρέπει. Μπορεί να μειώσει τους ενδιαφερόμενους αγοραστές και κατά τηντελική 
ανάλυση μπορεί κάλλιστα να σας αναγκάσει να πουλήσετε το ακίνητό σας σε ακόμη 
χαμηλότερη τιμή από αυτή που σας προτείνουμε σήμερα¨. 

 
 

ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΥΤΟ ΣΙΓΟΥΡΑ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ 

“Στην τελική ανάλυση οι μεσίτες δεν είναι αυτοί οι οποίοι διαμορφώνουν την τιμή. 
Ούτε οι Ιδιοκτήτες είναι αυτοί οι οποίοι προσδιορίζουν την τιμή πώλησης. Ο 
αγοραστής είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να προσδιορίσει την τιμή πώλησης”. 

“Οι βελτιώσεις είναι στοιχεία τα οποία εσείς έχετε γευθεί και ίσως και ο αγοραστής τα 
ευχαριστηθεί κατά την διάρκεια παραμονής του στο ακίνητο. Μπορεί ίσως να πάρετε 
ένα μέρος των χρημάτων που επενδύσατε. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πάρετε ποτέ όλα 
τα χρήματα που επενδύσατε. “ 

“Οι στατιστικές αποδεικνύουν ότι σύνηθες είναι ότι το 30%-50% της αξίας των 
βελτιώσεων είναι αυτό το οποίο μπορεί να επιστραφεί κατά την ώρα της πώλησης”. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο 

 «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ» 
 

ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΜΕΣΙΤΙΚΑ. 

 ΑΣ ΤΟ ΠΟΥΛΗΣΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ. 

“ Η δική μας έρευνα έχει δείξει ότι εμείς συνήθως μπορούμε να πραγματοποιήσουμε 
τιμή πώλησης περίπου 8% παραπάνω απ΄οτι εσείς μπορείτε. Αυτό λοιπόν μάλλον θα 
σας δώσει ακόμα 6%, χωρίς καν να έχετε επιβαρυνθεί και απασχοληθεί”. 

“Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι όταν ο αγοραστής επισκέπτεται ένα ακίνητο το 
οποίο πωλείται ιδιωτικά , αμέσως προσπαθεί να μειώσει την αμοιβή που θα έπαιρνε 
ένας μεσίτης. Και αρχίζει πλέον τις διαπραγματεύσεις του. Αυτό που είναι βέβαιο 
είναι ότι η αμοιβή του μεσίτη θα πάει ή σε μεσίτη και ο μεσίτης θα κάνει την δουλειά, 
που εσείς θα αναγκαστείτε να κάνετε μόνος σας, ή στον αγοραστή και εσείς θα 
κάνετε την δουλεία. Ποιό προτιμάτε”; 

“Θα θέλαμε να καταλάβετε ότι η αμοιβή μας (δηλαδή τα μεσιτικά), πληρώνονται, 
συνήθως στην πράξη, από τον αγοραστή. Οι αγοραστές πιστεύουν ότι τα μεσιτικά 
βγαίνουν από την τιμή πώλησης. Γι΄αυτό τον λόγο συνήθως μειώνουν τουλάχιστον 
2% από την τιμή προσφοράς τους όταν εργάζονται απ΄ευθείας με τον Ιδιοκτήτη”. 

“Καταλαβαίνω. Θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε γιατί πιστεύετε ότι χρειαζόσαστε 
ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων και πως καταλήξατε σε αυτό το νούμερο”; 

“ Με την σημερινή κατάσταση της αγοράς η οποία είναι τόσο καθοδική ο χρόνος δεν 
είναι με το μέρος σας. 

΄Οσο περισσότερο περιμένετε για να δώσετε την απαραίτητη προβολή του ακινήτου 
σας στο κοινό, τόσο λιγότερα χρήματα θα λάβετε για το ακίνητό σας. Δεν είναι 
λογική η άποψη αυτή “; 

KAΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ 
ΠΟΣΟΣΤΑ. ΔΕΧΕΣΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΑΜΟΙΒΗ; 

“ Η κάθε εταιρεία χρεώνει αυτό το οποίο πιστεύει ότι αξίζουν οι υπηρεσίες της”. 

“Ισως υπάρχει και κάποιος στην αγορά  ο οποίος μπορεί να το πουλήσει χωρίς να σας 
χρεώσει καθόλου μεσιτικά”. 

“Θα ήθελα να μελετήσετε το εξής: Ας υποθέσουμε ότι χρειαζόσασταν εγχείρηση. Θα 
ψάχνατε να βρείτε τον γιατρό  ο οποίος χρεώνει τα λιγότερα ή που σου δίνει 
έκπτωση για τις υπηρεσίες του; ή μήπως θα ψάχνατε για τον γιατρό με τον οποίο 
αισθάνεστε ότι θα κάνει την καλύτερη πιθανόν εγχείρηση με τις λιγότερες 
πιθανότητες επιπλοκών; Αυτός ο καλός γιατρός δεν θα άξιζε την αμοιβή του; Η ίδια 
ακριβώς σχέση ισχύει και εδώ. Το ακίνητό σας είναι η πιο πολύτιμή σας περιουσία. 
Νομίζω ότι η δουλειά πρέπει να γίνει σωστά και από τον καλύτερο επαγγελματία 
μεσίτη και όχι από τον φθηνότερο”. 

“Ισως θα μπορούσατε να  γλιτώσετε ολόκληρη την αμοιβή εάν συνεργαζόσαστε με 
κάποιον παραμεσίτη (ανεπίσημο  ή ανοργάνωτο μεσίτη) της γειτονιάς αλλά κατά 
πάσα πιθανότητα ο λόγος γι΄αυτό είναι επειδή το ακίνητό σας θα μείνει απούλητο. 
Εμείς πιστεύουμε ότι θα το πουλήσουμε”. 
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ΕΣΕΙΣ ΔΟΥΛΕΥΤΕ ΓΙΑ 2% ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΓΙΑ 1% 
(λιγότερο) 

“Η SENATUS αποφάσισε ότι πάρα να σας προσφέρει λιγότερες και φθηνότερες 
υπηρεσίες για 1 % (ποσοστό του  άλλου μεσίτη), θα σας προσφέραμε τις 
περισσότερες και τις καλύτερες δυνατόν υπηρεσίες και το καλύτερο πρόγραμμα 
προβολής που μπορούμε να προσφέρουμε σε ένα λογικό ποσοστό. Πιστεύουμε 
ειλικρινά πως θα προτιμούσατε αυτό εφόσον είναι γεγονός ότι εάν έχουμε τα 
πλεονεκτήματα στην διάθεση και προβολή του ακινήτου μας, αυξάνουμε τις 
πιθανότητες πώλησης του ακινήτου σε μεγαλύτερη τιμή και σε πιο γρήγορο χρονικό 
διάστημα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν είναι”; 

 
ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΟΙΒΗ 

“Αυτή την στιγμή εργάζεστε; Εάν αύριο πηγαίνατε στην δουλειά και το αφεντικό σας 
, σας έλεγε ότι επρόκειτο να σας μειώσει τον μισθό σας κατά 1%-2%, εσείς τι θα 
λέγατε”; 

“Βάλτε τον εαυτό σας στην θέση ενός μεσίτου για ένα λεπτό. Φανταστείτε ότι 
επιβιώνετε πουλώντας ακίνητα. Υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα διαθέσιμα προς 
πώληση με 5% ( δηλαδή σε μεγαλύτερο ποσοστό). Τώρα, ας υποθέσουμε ότι 
ερχόταν κάποιος και σας έλεγε να εργαστείτε και να πουλήσετε το ακίνητό του με 
1% ή ½%, λιγότερο από αυτό που συνηθίζεται. Θα προσπαθούσατε να βάλετε όλες 
σας τις δυνάμεις για να πουλήσετε αυτό το ακίνητο ; Θα ήταν όντως στην κορυφή 
των προτεραιοτήτων  σας και στη κορυφή των ακινήτων που θα θέλατε να 
πουλήσετε “; “Πραγματικά, θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας ; 

Εάν ναι, τότε ειλικρινά θα έπρεπε να προσφέρατε παραπάνω ποσοστό για να μπορείτε 
να προσελκύσετε  περισσότερο ενδιαφέρον. Υψηλότερο ποσοστό θα προκαλούσε 
ενδιαφέρον στους μεσίτες διότι θα προσφέρατε κίνητρο στον ενδιαφερόμενο μεσίτη. 

Τώρα, θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας για 1% ή μήπως θα προτιμούσατε να μας 
πληρώσετε 2%”; 

 
ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΑΝΑΘΕΣΩ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ 

“Το συνηθισμένο χρονικό διάστημα για την πώληση ενός ακινήτου, σήμερα στην 
σημερινή αγορά είναι παραπάνω από 100 ημέρες. Εσείς γιατί θα θέλατε να 
διακινήσετε το ακίνητό σας για μόνο 30 ημέρες “;  

 
ΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ 6 ΜΗΝΕΣ 

“Μήπως θα σας ενδιέφερε να μειώναμε και την τιμή ταυτοχρόνως”; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο   

«ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Ή ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Ή ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ» 

 
ΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

“Γιατί θέλετε να βλάψετε τον εαυτό σας; Το πρόγραμμα προβολής της SENATUS είναι 
σχεδιασμένο να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στην 
διάθεσή μας ώστε να εξευρεθεί ο κατάλληλος αγοραστής για το ακίνητό σας.” 

“Δυστυχώς δεν μπορούμε να επενδύσουμε τα απαραίτητα χρήματα για το ακίνητό 
σας εάν δεν έχετε αποκλειστικότητα μαζί μας. Θα συμφωνούσατε μαζί μας, δεν θα 
συμφωνούσατε ότι εάν διακινούσαμε και το δικό σας ακίνητο με όλα μας τα μέσα θα 
ήταν πλέον προσβλητικό και άδικο για τους Ιδιοκτήτες που μας εμπιστεύτηκαν και 
μας ανέθεσαν το ακίνητό τους με αποκλειστικότητα; 

Αυτό όμως που είναι χειρότερο απ΄ολα είναι ότι εάν λάβουμε το ακίνητό σας με απλή 
καταγραφή, δεν θα μας επιτραπεί να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που 
χρειάζονται για να πουληθεί το ακίνητό σας. Και ο στόχος μας δεν είναι να πουληθεί 
το ακίνητό σας τελικά “; 

 
 

ΘΑ ΤΟ ΠΟΥΛΗΣΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ 

“Οι περισσότεροι Ιδιοκτήτες δεν πετυχαίνουν να πουλήσουν το ακίνητό τους μόνοι 
τους. Εάν όντως το κατόρθωναν, η SENATUS δεν θα ήταν εν ενεργεία για τόσα 
χρόνια”. 

“Τα γεγονότα δείχνουν ότι ο κόσμος χρειάζεται την βοήθεια ενός έμπειρου 
επαγγελματία για να πουλήσει ή να αγοράσει ακίνητο. Οι σοβαροί αγοραστές 
έρχονται σε εμάς. Δυστυχώς οι υποψήφιοι αγοραστές που επισκέπτονται ακίνητα που 
πωλούνται από τον Ιδιοκτήτη, είναι άτομα τα οποία ψάχνουν μόνο για ευκαιρίες ή 
απλώς επισκέπτονται ακίνητα χωρίς σκοπό αγοράς. Δηλαδή τα άτομα θέλουν να 
εκμεταλλευτούν την κακοτυχία των άλλων ή άτομα τα οποία είναι απλώς ευκαιριακά 
και ψάχνουν και ψάχνουν και ψάχνουν και απλώς σε τρελαίνουν αλλά ποτέ δεν 
βγάζουν απόφαση να αγοράσουν. 

 
 

ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ 

“Υποψήφιοι αγοραστές που μας τηλεφωνούν για πληροφορίες εφ΄οσον δουν την 
επιγραφή μπροστά από το ακίνητο, συνήθως  είναι πιο σοβαροί από αυτούς που μας 
τηλεφωνούν από αγγελία. 

Αυτός ο οποίος τηλεφωνεί από επιγραφή γνωρίζει την τοποθεσία του ακινήτου,την 
εξωτερική του κατάσταση και τον τύπο του. Κατ΄αυτό τον τρόπο είναι ο πιο 
κατάλληλος αγοραστής. Θα ήταν κρίμα να χάσουμε τα τηλέφωνα από αυτούς τους 
πιο κατάλληλους αγοραστές. Δεν θα συμφωνούσατε”; 
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ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ; 

“Κύριε ή Κυρία…………….. ο σκοπός της προώθησης και των διαφημίσεων που 
πραγματοποιούμε είναι για να λαμβάνει η SENATUS τηλεφωνήματα. Τα 
τηλεφωνήματα μας προσφέρουν μια συνεχή ροή υποψήφιων αγοραστών. Αγοραστών 
που μας τηλεφωνούν για ένα ακίνητο αλλά στην πράξη κοιτούν και διερευνούν 
πολλά ακίνητα.Ο σκοπός μας λοιπόν και η τάση μας είναι να διαφημίζονται 
παρεμφερή και παρόμοια ακίνητα σε περιστρεφόμενο διαφημιστικό πρόγραμμα. 
Δηλαδή το δικό σας και άλλα παρεμφερή ακίνητα θα διαφημίζονται το καθένα με την 
σειρά του. Αυτό μας βοηθάει να αυξήσουμε τα τηλεφωνήματα που λαμβάνουμε για 
ακίνητα τα οποία είναι στην παρεμφερή τιμή, περιγραφή και περιοχή με το δικό σας. 
Στην ίδια αυτή διάρκεια επίσης αυξάνει την δυνατότητά μας να βρούμε τον 
κατάλληλο αγοραστή για το δικό σας σπίτι. Αυτό δεν είναι λογικό “΄;  

Οι έρευνές μας, μας έχουν αποδείξει ότι οι ίδιοι αγοραστές διαβάζουν τις αγγελίες 
ακινήτων έως ότου αγοράσουν. Εάν έβλεπαν λοιπόν το  ίδιο ακίνητο να διαφημίζεται 
κάθε εβδομάδα θα αρχίσουν να σκέπτονται ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό το 
ακίνητο. Για να αποφύγουμε αυτή την λανθασμένη εικόνα διαφημίζουμε το ακίνητό 
σας και άλλα  παρεμφερή ακίνητα με το δικό σας με περιστρεφόμενη διαφημιστική 
εκστρατεία. Κάνοντας αυτό λαμβάνουμε περισσότερους αγοραστές στους οποίους θα 
υποδείξουμε το ακίνητό σας. Και τελικά αυτός δεν είναι ο στόχος μας”;  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18ο  
«ΑΝΑΝΕΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ» 

ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Ή ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ 

“Γιατί όχι; Μήπως επειδή ο χρόνος και το χρήμα που έχουμε επενδύσει για το 
ακίνητό σας καθώς και η διάθεσή μας να πουλήσουμε το δικό σας ακίνητο, παρά 
οποιοδήποτε άλλο, ήταν λιγότερος απ’ οποιονδήποτε άλλον μεσίτη; Το μόνο που 
μπορούμε να κατορθώσουμε με την ανανέωση είναι να μπορέσουμε να ισοφαρίσουμε 
τις δαπάνες μας εάν κατορθώσουμε να πουλήσουμε το ακίνητο”. 

“Θα ήθελα να συζητήσουμε λιγάκι σχετικά με τις ενέργειές μας και τις προσπάθειές 
μας να πουλήσουμε το ακίνητό σας κατά την διάρκεια των τελευταίων μηνών”. (ΕΔΩ 
ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ; 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ, ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ, ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ, ΠΟΣΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΕΙΔΕ κ.λ.π). 

“ Η αγορά είναι πάρα πολύ δύσκολη και πιστεύω πως εάν μας δώσετε λιγάκι ακόμη 
χρόνο θα μπορέσουμε  να κατορθώσουμε την πώληση του ακινήτου σας. Πιστεύω 
ειλικρινά στην αξία και την πραγματική ικανότητα πώλησης του ακινήτου σας και 
πιστεύω ειλικρινά στην ικανότητά μου να βρω τον κατάλληλο αγοραστή. Εύχομαι και 
εσείς να το πιστεύετε αυτό  για εμάς”. 

ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

“ Θα ήθελα πολύ τα γεγονότα να μας έδειχναν ότι μπορούμε να αυξήσουμε την τιμή. 
Αλλά δυστυχώς δεν μας δείχνουν κάτι τέτοιο.  

Το πρόβλημά μας είναι ότι η αγορά  ούτε καν μας βοηθάει να στηρίξουμε την 
σημερινή τιμή του ακινήτου σας.    Πρέπει οπωσδήποτε να τροποποιηθεί  η τιμή ώστε 
να εξεικονίσει την σημερινή κατάσταση της αγοράς”.  

“Αυτή την στιγμή βοηθάτε να πουλήσει ο ανταγωνιστής σας, ο οποίος πουλάει σε 
χαμηλότερες τιμές. Δεν νομίζετε ότι είναι λογικό να χάσετε λίγα για να βγάλετε 
δεκαπέντε εκατομμύρια π.χ.” ; 

“Υπάρχουν δύο τρόποι  αντιμετώπισης της τιμής ενός ακινήτου. Μπορείτε να το 
εκτιμήσετε σταθερά  στην γη της πραγματικότητας όπου σημαίνει ότι οι αγοραστές θα 
υπολογίσουν και εν συνεχεία θα καταλήξει  απούλητο. Ο στόχος  μας  είναι να 
μπορέσουμε να βάλουμε το ακίνητό σας μαζί με τα υπόλοιπα πουλημένα ακίνητα. Ας 
λάβουμε λοιπόν τα μέτρα μας, όποια  μέτρα και να είναι αυτά ώστε να 
πραγματοποιηθεί αυτό΄. 

“Αυτή την στιγμή η τιμή μας είναι απλώς πολύ μεγάλη. Οι αγοραστές ούτε καν 
διατίθενται να συζητήσουν για το ακίνητό σας. Ζητάμε δέκα εκατομμύρια και δεν 
νομίζω ότι πρόκειται ποτέ να λάβουμε τέτοια τιμή στον μέλλον. Πιστεύω όμως ότι 
εάν μειώσουμε την τιμή στα (180.000) € θα έχουμε μία καλύτερη πιθανότητα να 
λάβουμε προσφορές και τελικά να πουλήσουμε το ακίνητο. Τι λέτε το αποφασίζουμε; 

ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΑΝ ΔΕΝ 
ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΜΕ (200.000 €) 

“Αυτή την στιγμή πετάτε μια ευκαιρία. 
Ενας αγοραστής είναι έτοιμος, ικανός και πρόθυμος να σας πληρώσει για μία 
φαντασία την οποία εσείς υπολογίζετε ότι θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε και δεν 
δεχόσαστε την πραγματικότητα. Η φαντασία όμως στην πράξη κάποια στιγμή θα 
εξατμιστεί και η ευκαιρία θα έχει εξαφανιστεί.Οπότε συνιστώ να ζήσουμε στην 
πραγματικότητα και να δεχθούμε την ευκαιρία”. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19ο  

«ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ» 

 
ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΝΕΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΠΕΛΑΤΗ 

“SENATUS, (και το όνομα σας). Σας ευχαριστούμε πολύ για την προτίμηση, ή 
Καλημέρα σας, ή χαίρετε. Θα μπορούσατε να περιμένετε ένα λεπτό να συγκεντρώσω 
μερικές πληροφορίες”; 

“Έχετε ένα χαρτάκι και ένα μολύβι; Το όνομά μου είναι ………….. Το δικό σας; Πως 
γράφεται; Το τηλέφωνό σας; Που μένετε αυτή την στιγμή; Η διεύθυνσή σας ; 
Μάλιστα. Πόσα άτομα έχει η οικογένεια σας”; 

“Έχετε πραγματικά πολύ καλό γούστο. Έχουμε λάβει αρκετά τηλεφωνήματα σχετικά 
με το ακίνητο αυτό. Τι είναι αυτό το οποίο σας τράβηξε το ενδιαφέρον από την 
συγκεκριμένη αγγελία μας”; 

“Το ακίνητο αυτό πωλείται για ……… € .Αυτή η τιμή ή η γενική περιφέρεια τιμή σας 
ενδιαφέρει”; 

“Μπορώ να κλείσω ένα ραντεβού μαζί σας στις……..η ώρα για να δούμε το ακίνητο ή 
να συζητήσουμε από κοντά “; 

“Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Ποιες άλλες αγγελίες έχετε σημαδέψει; Θα 
μπορούσα ευχαρίστως να σας δώσω μερικές πληροφορίες σχετικά και με αυτά. Θα 
μπορούσατε βεβαίως να γλιτώσετε πάρα πολύ χρόνο έτσι”. 

“Αυτή την στιγμή το ακίνητο που μένετε είναι δικό σας ή νοικιάζετε; Μήπως το 
πουλάτε αυτή την στιγμή”; 

      
 

ΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΝΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

“Πέστε μου τι απορίες έχετε σχετικά με το ακίνητο.Κατ ‘ αυτό τον τρόπο θα μπορέσω 
να συγκεντρώσω ότι πληροφορίες έχουμε στο αρχείο μας και να σας προσφέρω τις 
ανάλογες απαντήσεις που θα θέλατε”. 

“Θα συγκεντρώσω το αρχείο μου και θα σας τηλεφωνήσω αμέσως. Το όνομά σας 
παρακαλώ; Και το τηλέφωνό σας”; 

 
 

ΑΠΛΩΣ ΠΕΣΤΕ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ  ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΕ 

“ Δεν έχω αυτό το αρχείο πρόχειρο αυτή την στιγμή. Θα μπορούσατε να μου δώσετε 
το ονομά σας και το τηλέφωνό σας και να σας τηλεφωνήσω αμέσως; Ευχαριστώ “. 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ; 

(ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ) 

“Το ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή Αγίας Τριάδος. Γνωρίζετε την περιοχή αυτή “; 
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“ Θα σας εξυπηρετούσε να κλείναμε ένα ραντεβού να δούμε το ακίνητο σήμερα “; 

 
 
ΑΠΛΩΣ ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

“ Ενας από τους όρους της συμφωνίας μας με τον Ιδιοκτήτη είναι ότι θα πρέπει να 
συνοδεύουμε όλους τους υποψήφιους αγοραστές όταν υποδεικνύουμε το ακίνητό 
του.Πότε μπορούμε να συναντηθούμε για να το δούμε ”; 

“ Ο Ιδιοκτήτης μας ζήτησε να μην δώσουμε την διεύθυνσή του σε πελάτες τους 
οποίους δεν έχουμε συναντήσει. Είστε διαθέσιμος στις 5:00 ή μήπως στις 8:00 σας 
διευκολύνει καλύτερα ”; 

 
 

ΕΧΟΥΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΜΕΣΙΤΗ ΑΡΓΟΤΕΡΑ 

“Θα ήθελα να σας  κάνω  μία σημαντική ερώτηση. Αισθάνεστε μαζί μου άνετος ως 
μεσίτη σας; Τότε γιατί να ξοδεύουμε τον χρόνο του άλλου συναδέλφου και τους 
κόπους του; Δώστε μου το τηλέφωνό του και θα του τηλεφωνήσω εγώ για  εσάς για 
να τον ενημερώσω ότι πρόκειται να υποδείξουμε εμείς όλα τα ακίνητα τα οποία 
πρόκειται να δείτε και εάν θέλει θα συνεργαστώ εγώ μαζί του ώστε να μην χάνετε 
εσείς τον χρόνο σας”. 

“Τι ερωτήσεις είχατε να κάνετε στον συνάδελφό μας; Ίσως  θα μπορούσα να σας 
απαντήσω εγώ και να βοηθήσω ώστε να γλιτώσετε πολύτιμο χρόνο”. 

 
 

ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ 

“Κατανοώ την θέση σας.Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω κάτι. Εάν παρουσιαστεί μία 
πραγματική ευκαιρία πως θα μπορέσω να επικοινωνήσω μαζί σας”; 

“Θα ήθελα να σας στείλω μερικές πληροφορίες και μερικά ενημερωτικά σχετικά με 
ακίνητα τα οποία είναι στην αγορά αυτή την στιγμή.Θα είχατε αντίρρηση για αυτό”; 

“Αναμένουμε κάποιο ακίνητο στην περιοχή που σας ενδιαφέρει.Πιστεύω ότι θα είναι 
στην τιμή που σας εξυπηρετεί και ότι θα πουληθεί σχετικά γρήγορα.Θα θέλατε να σας 
ενημερώσω όταν λάβω αυτές τις πληροφορίες “; 

“Καταλαβαίνω. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι.Πόσο σημαντικό είναι να μετακομίσετε 
μέσα  στους προσεχείς (6) μήνες για εσάς “; 

 
 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ; 

“Πόσα χρήματα θα θέλατε εσείς να διαθέσετε για ένα ακίνητο “; 

“Η τιμή που χρειάζεται να αγοράσετε αυτό το ακίνητο είναι ….. “. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20ο  
«ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ» 

 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

“Ποιό είναι το μεικτό εισόδημά σας “;  
 
Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΓΓΟΡΑΣΤΗ ΕΙΝΑΙ 
ΩΣ ΕΞΗΣ:  
 
ΕΑΝ ΛΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΑ 12= …… Χ 0,28 ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΜΑΣ ΕΞΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.             
            

 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21ο 

 «ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΚΑΙ ΣΕ 
ΑΛΛΟΥΣ ΜΕΣΙΤΕΣ» 

 

 
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΜΕΣΙΤΕΣ. 

“Γιατί; Θα  ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Εάν πιστεύατε ότι θα βρίσκατε το σπίτι 
που θα θέλατε να αγοράσετε στην περιοχή που θα θέλετε να κατοικήσετε και στην 
τιμή που είσαστε διατεθειμένος να πληρώσετε συνεργαζόμενος αποκλειστικά με 
εμένα, θα το κάνατε, δεν θα το κάνετε”; “Θα ήθελα να σας πω γιατί είμαι ο 
καλύτερος στο επάγγελμά μου και γιατί θα είμαι ικανός να βοηθήσω και εσάς όπως 
όλους τους αγοραστές μου να βρείτε το ιδανικό αυτό ακίνητο το οποίο αναζητείτε. 

1ον: Θα μπορέσω να σας βοηθήσω να διαπιστώσετε τις ανάγκες σας και τις επιθυμίες 
σας.Εάν αυτό είναι καθαρό στο νου σας τότε το μόνο που εγώ χρειάζομαι είναι να 
κατανοήσω τους στόχους σας. 

2ον: Θα μπορέσω να βοηθήσω να διαπιστώσετε εάν πράγματι βλέπετε ακίνητα που 
προσφέρονται στην πιο κατάλληλη τιμή για εσάς. Πολλοί αγοραστές υποτιμούν ή 
υπολογίζουν παραπάνω από την ικανότητά τους. Εγώ μπορώ να σας βοηθήσω να 
πραγματοποιήσετε την μεγαλύτερη δυνατόν αγορά για τα χρήματά σας. 

3ον: Μπορώ να σας δείξω ότι είναι κατάλληλο στην αγορά για εσάς.Θα έχουμε την 
δυνατότητα να δούμε τα ακίνητα της δικής μας Εταιρείας καθώς και άλλων 
συνεργατών μας καθώς και όλων των συνεργαζόμενων γραφείων του δικτύου μας 
και των υπόλοιπων συνεργαζόμενων μεσιτών που συνεργάζονται μαζί μας. 

4ον: Έχω πλέον γίνει ειδικός στον να μην χαλάω τον χρόνο σας άσκοπα.Θα πηγαίνω 
και θα επισκέπτομαι όλα τα ακίνητα για εσάς και εσείς θα δείτε μόνο αυτά τα οποία 
ταιριάζουν στις ανάγκες σας και στις επιθυμίες σας.  
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5ον: Θα μπορέσω να σας βοηθήσω να εκτιμήσετε αυτό το οποίο θα σας υποδείξω. 
Καταλαβαίνω τις ανάγκες σας και τις επιθυμίες σας. Καταλαβαίνω την μεσιτεία και 
είμαι έτοιμος να αναγνωρίσω την πραγματική  ευκαιρία. 

6ον: Είμαι ο καλύτερος  διαπραγματευτής.Θα παρουσιάσω εγώ ο ίδιος την προσφορά 
σας στον Ιδιοκτήτη και θα είμαι βέβαιος ότι κατανόησαν την προσφορά σας και είναι 
έτοιμοι  να διαπραγματευτούν μαζί σας. 

7ον: Θα σας βοηθήσω εκεί που μπορώ να πραγματοποιήσετε το δάνειο το οποίο  
χρειάζεστε ώστε να μπορέσετε να πουλήσετε ή να αγοράσετε αυτό  που αναζητείτε 
και αυτό που χρειαζόσαστε. Τελικά θα μπορέσω να σας βοηθήσω να γίνουν τα 
συμβόλαια του ακινήτου σας όσο πιο εύκολα γίνεται.Θα συνεργαστώ μαζί σας και με 
τον δικηγόρο σας ώστε να πραγματοποιήσουμε όλες τις χρονικές διορίες που μας 
έχουν τεθεί ώστε να μην χάσουμε το ακίνητο για λόγους καθυστερήσεων. Εάν 
μελετήσετε αυτά τα γεγονότα θα διαπιστώσετε ότι εάν συνεργαστείτε μαζί μου θα 
σας ωφελήσει “. 

Θα μπορούσα να βασιστώ ότι θα συνεργαστούμε αποκλειστικά; Μπορώ να βασιστώ 
στο να ελέγχετε τις αγγελίες στις εφημερίδες, να σημειώνετε  τα ενδιαφέροντα ,για 
εσάς , ακίνητα και να ενημερώνετε ώστε να μαθαίνω όλες τις λεπτομέρειες για τα 
ακίνητα  αυτά, για εσάς “; 

“Θα σας πω έναν και τελευταίο λόγο γιατί για  μένα είναι σημαντικό να έχω 
αποκλειστική συνεργασία μαζί σας .Θα εργαστώ όσο περισσότερο γίνεται για να σας 
εξυπηρετήσω. Αλλά εάν σας δείξω 15 ή 25 ακίνητα ενώ προσπαθούμε να βρούμε  
αυτό το ιδανικό, για εσάς, σπίτι και εσείς μετά δείτε κάποιο άλλον εγώ δεν πρόκειται 
να  λάβω ευρώ. Αυτό πως θα σας φαινόταν εσάς, να διαθέτατε τόσο κόπο και να  μην 
πληρωνόσασταν; Είμαι σίγουρος ότι μπορώ να βασιστώ στην αποκλειστική 
συνεργασία μας”. 

           
 

  ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΜΕΣΙΤΗ 

“ Εγώ είμαι διατεθειμένος να διαθέσω τον χρόνο μου, την ενέργειά μου, την εμπειρία 
μου και τις  γνώσεις μου για να σας βοηθήσω να βρείτε το ακίνητο που είναι ιδανικό 
για  εσάς. Μπορώ όμως να επενδύσω αυτόν τον κόπο μόνο εάν εσείς συνεργαζόσαστε 
μαζί μου αποκλειστικά “. 

“ Θα ήθελα πολύ να εργαστώ για  εσάς αποκλειστικά. Δεν είναι λογικό όμως ότι 
πρέπει και εσείς να συνεργαστείτε μαζί μου αποκλειστικά “; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22ο 
 «ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» 

ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΥΧΩΡΟ 

“ Κατάλαβα. Εάν αυτό το δωμάτιο ήταν πιο ευρύχωρο, θα προχωρούσατε σε 
προσφορά αυτή την στιγμή.Δεν θα προχωρούσατε; Είμαι σίγουρος πως το σαλόνι 
είναι τέλειο. Δεν είναι αλήθεια ότι το σαλόνι είναι πιο σημαντικό από την παιδική 
κρεβατοκάμαρα; Θα πρέπει λοιπόν η παιδική κρεβατοκάμαρα να υπερισχύσει και να 
επηρεάσει τόσο σημαντικά την απόφασή σας”; 

ΤΙ ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΕΦ΄ΟΣΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ 

“Λοιπόν έχετε πείσει τον εαυτό σας για το συγκεκριμένο ακίνητο, ή μήπως θέλετε και 
άλλες  περισσότερες πληροφορίες”; Ποιο από όλα τα ακίνητα που είδαμε θα ήταν 
προτιμητέο; Αυτό ή το προηγούμενο που είδαμε; Γιατί  νομίζετε ότι αυτό θα ήταν 
προτιμότερο; Σε κλίμακα ένα προς  δέκα πως θα βαθμολογούσατε αυτό το ακίνητο”; 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; 

“Πόσο σημαντικό είναι (το τρίτο λουτρό, η κάβα, η πισίνα κ.λ.π.) για εσάς; Πόσο 
σημαντικό είναι αυτό το συγκεκριμένο πλεονέκτημα για εσάς και την οικογένειά 
σας”; Αυτό το συγκεκριμένο ακίνητο δεν προσφέρει αυτό το πλεονέκτημα που εσείς 
ζητάτε. Παρ’όλα αυτά έχουμε ορισμένα άλλα ακίνητα τα οποία μπορούν να σας 
προσφέρουν τέτοια πλεονεκτηματα.Θα ήθελα να συζητήσουμε σχετικά με αυτά τα 
ακίνητα. Θα μπορούσαμε να κλείσουμε κάποιο ραντεβού να ιδωθούμε και να δούμε 
τα ακίνητα τα οποία μπορεί να σας κάνουν; Πότε ευκαιρείτε να συναντηθούμε; 
Σήμερα το απόγευμα είναι καλά, ή μήπως αύριο το πρωί; 

ΕΙΝΑΙ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠ’ΟΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΞΟΔΕΨΟΥΜΕ 

“Πόσα χρήματα υπολογίζατε να διαθέσετε για το καινούργιο σας σπίτι”; ”Η αρχική 
επένδυση, δηλαδή τα μετρητά που απαιτούνται γι’αυτό το ακίνητο, δεν πρόκειται να 
υπερβούν τα ………..ευρώ”. Έχουμε μερικά ακίνητα τα οποία αντιπροσωπεύουν τις 
οικονομικές σας δυνατότητες.Πότε θα μπορούσαμε να συναντηθούμε να 
συζητήσουμε περί αυτών”; ”Θα μπορούσατε να μειώσετε τις απαιτήσεις σας σχετικά 
με ένα ακίνητο;Αυτή είναι δική σας απόφαση αλλά γνωρίζουμε καλά ότι εάν μειώσετε 
τις απαιτήσεις σας μπορεί να βρούμε και κάτι φθηνότερο”.Πόσο σημαντικό είναι να 
βρείτε ακίνητο”; Εάν νομίζετε ότι είναι πολύ ακριβό σήμερα τι νομίζετε ότι θα συμβεί 
και εάν περιμένετε και ένα  χρόνο από τώρα;Θα συνιστούσαμε να προσπαθήσετε να 
αγοράσετε προτού γίνει ακόμα πιο ακριβή η ζωή και πλέον δεν θα μπορείτε να 
αγοράσετε”. 

Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

“Γιατί πιστεύετε ότι είναι ακριβό”; “Η τιμή έχει διαμορφωθεί με συγκριτικά στοιχεία 
που παίρνουμε από παρεμφερή ακίνητα που προσφέρονται αυτή την στιγμή. Θα 
ήθελα να σας δείξω μερικά άλλα ακίνητα και τις τιμές τους”. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23ο 

 «ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 
ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ» 

 
             ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΩ ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΟΥ 

“Θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Εάν ο συγγενής σας δεν ήταν διαθέσιμος να 
συζητήσει μαζί σας  και σας πρότεινε να προχωρήσετε μόνος σας με την δική σας 
απόφαση σχετικά με αυτά που πιστεύετε και γνωρίζετε τώρα. Τι θα κάνατε”; ”Ας 
συμφωνήσουμε τότε το εξής: Ας συμπληρώσουμε τα χαρτιά και να δούμε εάν 
μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε αυτό το ακίνητο”. “Έχετε όλες τις πληροφορίες που 
χρειάζεστε για να βγάλετε μία ενημερωμένη απόφαση.Ο συγγενής σας δεν τις έχει.Τι 
πιστεύετε ότι ο συγγενής σας (που δεν έχει καμία πραγματική ιδίαν άποψη) θα σας 
προσφέρει παραπάνω πληροφορίες από αυτές που ήδη έχετε”; 

ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥ ΒΙΑΣΤΙΚΟΙ 

“Έαν μόλις είχαμε συναντηθεί και δεν είχατε επισκεφθεί το ακίνητο και να το δείτε 
από κοντά και λέγατε να το αγοράσετε, τότε αυτό μπορεί να ήταν μία βιαστική 
απόφαση.Αλλά αυτή τη στιγμή έχετε ζυγίσει αυτά που έχει να σας  προσφέρει , 
καθώς επίσης έχετε όλα τα στοιχεία που χρειαζόσαστε για να βγάλετε μία 
ενημερωμένη και πραγματικά έξυπνη απόφαση. Γιατί λοιπόν καθυστερείτε”; “Εάν 
έχουμε βρει το σωστό, για εσάς, ακίνητο γιατί ρισκάρετε αυτή την στιγμή να το 
χάσετε με την καθυστέρηση”; “Εντάξει. Eχω να κάνω κάποια τηλεφωνήματα. Γιατί 
δεν καθόσαστε λιγάκι να το μελετήσετε το θέμα έως ότου εγώ τελειώσω τα 
τηλεφωνήματά μου και εφ’όσον είναι φρέσκο ακόμα στο μυαλό σας θα επιστρέψω σε 
λίγη ώρα να συζητήσουμε και να απαντήσω σε όποιες ερωτήσεις έχετε”. 

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΚΟΜΑ 

“Τι είναι αυτό που αναζητείτε και δεν το έχετε βρει σε αυτό το συγκεκριμένο 
ακίνητο”;”Είναι τυχερός αυτός ο αγοραστής ο οποίος βρίσκει το σωστό ακίνητο στην 
αρχή  της αναζήτησης ακίνητου. Μέρος ης εκπαίδευσής μου είναι να σας βοηθήσω να 
βρείτε το ακίνητό σας  (το οποίο θα είναι καλό και θα σας ταιριάζει) όσο πιο γρήγορα 
μπορώ με την λιγότερη δυνατή δυσκολία και ταλαιπωρία για εσάς και την οικογένειά 
σας “.”Πόσα σπίτια χρειάζεστε να δείτε δηλαδή; Γιατί θεωρείτε ότι πρέπει να δείτε 
τόσα σπίτια”; 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΕΑΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΕΙΞΑΤΕ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 

“Μπορείτε να φανταστείτε και να μου πείτε πως αυτό το ακίνητο θα μπορούσε να 
ήταν το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας”; “Σας ενδιαφέρει να αποφασίσετε 
με σκεπτικό το συμφέρον της οικογένειάς”;”Εάν επρόκειτο να αρχίσετε να 
εξασφαλίζετε τις ανάγκες τις δικές σας και της  οικογένειάς σας, πότε νομίζετε πως 
θα ήταν η καλύτερη στιγμή”; 

ΜΗΝ ΜΕ ΠΙΕΖΕΙΣ 

“Θα ήθελα πολύ να βγάλετε την σωστή απόφαση.Δεν θα ήθελα καθόλου να 
αισθάνεστε ότι σας πιέζω κατά οποιονδήποτε τρόπο ούτε προσπαθώ να σας κάνω να  
βγάλετε την απόφαση μίας τόσο σημαντικής  

αγοράς.Αλλά εάν πραγματικά σας ενδιαφέρει να γίνει δικό σας αυτό το σπίτι,πρέπει 
να πάρετε απόφαση τώρα για να το κάνετε δικό σας αυτό το σπίτι, πρέπει να το 
κάνετε δικό σας.Εάν όχι,άλλα άτομα που θα επισκεφθούν και θα δουν τα θετικά 
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χαρακτηριστικά που εσείς είδατε, μπορεί να βγάλουν απόφαση και τότε το ακίνητο θα 
είναι δικό τους και όχι δικό σας”. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24ο  

«ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΤΙ (ΚΑΛΥΤΕΡΟ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ κλπ)» 

 

ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΡΑ 

“Εάν τα χρήματα που μπορούμε να διαθέσουμε είναι αυτά που είπατε,τότε τέτοιου 
είδους ακίνητο θα μπορέσουμε να δούμε. Εάν είσαστε διατεθειμένος να επενδύσετε 
περισσότερα χρήματα για την  αγορά του σπιτιού σας, τότε μπορούμε να δούμε άλλα 
ακίνητα με περισσότερα  πλεονεκτήματα από αυτά που είδαμε μέχρι τώρα”. 

 

ΘΕΛΩ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

Εάν πρέπει να μείνουμε σε αυτό το χρηματικό ύψος επένδυσης και θα θέλετε 
μεγαλύτερο οικόπεδο,τότε πρέπει να δούμε μικρότερα σπίτια”. 

 

ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΙ 

“Εάν η Εφορία αισθάνεται ότι αυτό το ακίνητο αξίζει περισσότερο από άλλα  παρόμοια 
ακίνητα, τότε εσείς τι πρέπει να πιστεύετε”; “ Ο Έφορος αισθάνεται ότι αυτό το 
ακίνητο αξίζει περισσότερο από άλλα ακίνητα. Το ίδιο πιστεύω ότι και εσείς πιστεύετε 
για το ακίνητο αυτό”. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25ο  

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΥΤΟ; 

“Είμαι βέβαιος ότι θα δεχθούν την προσφορά ζήτησης.Πόσο πιστεύετε ότι αξίζει αυτό 
το ακίνητο για εσάς όμως”; “ Τι είσαστε διατεθειμένοι να πληρώσετε για το ακίνητο 
αυτό; Νομίζω ότι θα ήταν η πιο πρέπουσα ερώτηση. Και ας αρχίσουμε την συζήτησή 
μας από αυτό το σημείο”. 

 
ΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ  ΑΥΤΟ; 

(ΕΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΖΗΤΗΣΗΣ Ή 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ, ΤΟΤΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΤΟΥ ΤΗΝ). “Οι 
Ιδιοκτήτες ζητούν (210.000) ευρώ.Τι θα λέγατε; να δεχθούμε την τιμή αυτή”; (ΕΑΝ 
ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ, ΠΕΣΤΕ ΤΟ).” Ας κάνουμε μία μικρή 
σύγκριση με παρεμφερή πωλήσεις στην περιοχή αυτή κατά την διάρκεια του 
περασμένου μήνα”. (ΕΦ’ΟΣΟΝ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΤΑ ΕΞΗΣ: 
”Πιστεύω ειλικρινά ότι το ακίνητο αυτό το θέλετε. Επίσης πιστεύω ότι θέλετε η 
προσφορά σας να γίνει δεκτή από τον Ιδιοκτήτη. Θα θέλατε ο Ιδιοκτήτης να δεχθεί 
την προσφορά σας το ταχύτερο δυνατόν ώστε να αρχίσετε να απολαμβάνετε τα 
πλεονεκτήματα που αυτό το σπίτι μπορεί να σας προσφέρει. Εφ’όσον πιστεύω ότι 
κατανοείτε την τιμή παρεμφερή ακινήτων στην περιοχή αυτή, τι τιμή πιστεύετε ότι 
μπορείτε να προσφέρετε στον Ιδιοκτήτη τώρα”;     

 
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΟΥ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΔΕΧΘΕΙ; 

“Ειλικρινά πιστεύω ότι ο Ιδιοκτήτης θα μελετούσε μία πραγματικά σοβαρή προσφορά. 
Πιστεύω ότι είσαστε ενημερωμένος σχετικά με τις τιμές που έχουν πουληθεί 
παρόμοια ακίνητα στην περιοχή. Εφ’όσον λαμβάνουμε αυτό υπ’όψιν εγώ θα πρότεινα 
εάν πράγματι θέλετε αυτό το ακίνητο να προτείνετε μία τιμή που εσείς πιστεύετε ότι 
μπορείτε να προτείνετε, όσο πιο πλησιέστερη στην τιμή που προσφέρει ο Ιδιοκτήτης 
το ακίνητό του στην αγορά”. “Αυτό που γνωρίζω είναι ότι η τιμή στην οποία 
προσφέρεται το ακίνητο θα το κάνει δικό σας. Εκτός αυτού δεν γνωρίζω ποια άλλη 
τιμή μπορεί να δεχθεί ο Ιδιοκτήτης. Αυτό είναι θέμα καθαρώς προσφοράς δικής σας 
και εάν ο Ιδιοκτήτης την δεχθεί, θα σας πούμε “ καλορίζικο”. 

 
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ  ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ (200.000€). 

“ Κύριε …….., καθώς εμείς προετοιμάζουμε την προσφορά μας και την 
συμπληρώνουμε για την αγορά  ακινήτου αυτού, άλλος μεσίτης μπορεί να 
προετοιμάσει και αυτός μία παρόμοια προσφορά για τον δικό του πελάτη. Εάν όντως 
συμβαίνει αυτό η δική σας προσφορά του ανταγωνιστή σας θα παρουσιαστούν και οι 
δύο στον Ιδιοκτήτη. Εάν υποθέσουμε ότι και οι δύο προσφορές είναι παρόμοιες εκτός 
από την τιμή προσφοράς που προτείνετε, ποια προσφορά θα δεχόσασταν εσείς, εάν 
ήσασταν εσείς ο Ιδιοκτήτης; Αξίζει τον κόπο να διακινδυνεύσετε να χάσετε το 
ακίνητο αυτό λόγω και μόνο την άρνησή σας να προσφέρετε την δίκαιη τιμή αγοράς 
για το ακίνητο αυτό”; 
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ΕΓΩ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΜΟΝΟ …….. ΕΥΡΩ, ΕΑΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΡΕΣΕΙ, 
ΑΣ ΚΑΝΕΙ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ 

“ Βεβαίως αυτό είναι μια άποψη. Εάν όμως η προσφορά σας είναι πολύ χαμηλότερη 
από την δίκαιη τιμή αγοράς και ο Ιδιοκτήτης μπορεί να μην δεχθεί  ούτε καν να 
συζητήσει μαζί σας. Ο Ιδιοκτήτης μπορεί να θεωρήσει ότι είσαστε σοβαρός 
αγοραστής. Ο Ιδιοκτήτης μπορεί κάλλιστα να προσβληθεί με την προσφορά σας και 
αυτό μπορεί να δημιουργήσει αντιμετώπιση όπου να χάσετε την δυνατότητα να  
αγοράσετε το ακίνητο. Δεν θα προτιμούσατε λοιπόν να αυξήσετε τις πιθανότητες 
Ιδιοκτησίας του ακινήτου αυτού, που τόσο σας αρέσει, κάνοντας μία κσλύτερη 
προσφορά από την αρχή των διαπραγματεύσεων”; Οι πιθανότητες  να αποκτήσετε 
αυτό το σπίτι, (που πιστεύω ότι θέλετε) , θα ήταν καλύτερες εάν συμφωνούσατε να 
πληρώνατε λιγάκι περισσότερο κάθε μήνα. Αυτό θα μπορούσατε να το κάνετε”; 
(ΟΤΑΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΛΙΓΑΚΙ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΘΑ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΜΕΣΩ 
ΔΑΝΕΙΟΥ, ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΛΙΣΤΑ ΝΑ ΔΑΝΕΙΣΤΟΥΝ ΛΙΓΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΛΙΓΑΚΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΛΛΑ ΝΑ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΑΝ ΟΝΤΩΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ, ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ 
ΜΑΣ ΘΕΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ, ΕΦ’ΟΣΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΦΤΑΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΟΤΙ ΟΝΤΩΣ 
ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ). 

 

ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ 

“Τι είναι αυτό που σας κάνει να πιστεύετε τέτοιο πράγμα”; 

“ Με τι συγκρίνετε το ακίνητο τους”; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26ο  
«ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 

“Ας κάνουμε έναν κατάλογο για τους λόγους που πιστεύουμε ότι μία θετική απόφαση 
θα ήταν σωστή”. (ΚΑΝΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΕΦ’ΟΣΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΝΑ ΕΙΠΩΘΕΙ ΤΟ ΕΞΗΣ); “Ας αναφερθούμε τώρα στους 
λόγους που πιστεύετε ότι δεν θα σας συνέφερε να βγάλετε μία θετική 
απόφαση.Εφ’όσον τελειώσαμε ας συγκρίνουμε τους δύο καταλόγους.Νομίζω ότι αυτό 
θα σας βοηθήσει πολύ να βγάλετε μία απόφαση πιο ενημερωμένη”. 

   
 

  ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

“Πως θα τοποθετούσατε τα έπιπλά σας σε αυτό το δωμάτιο ή σε αυτό το σπίτι”; “Θα 
μπορούσατε να φανταστείτε τον εαυτό σας να μένετε εδώ”; “Αισθάνεστε ότι αυτό 
είναι το σωστό ακίνητο για εσσάς”; “Τι θα λέγατε να το βγάλουμε από την αγορά”; 
“Τι θα λέγατε να βάλουμε μία επιγραφή ”ΕΠΩΛΗΘΗ”;” Ας κάνουμε την προσφορά”. 
“Ας κάνουμε μία προσφορά να δούμε πως φαίνεται εγγράφως. Εάν έχετε 
οποιεσδήποτε απορίες μπορούμε να τις συζητάμε καθώς συμπληρώνουμε τα έντυπα”. 

 
 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ. 

“Εκτός από το ότι θέλετε να το σκεφτείτε λιγάκι υπάρχει κανένας άλλος  λόγος  που 
σας κάνει να καθυστερείτε την απόφαση του να αποκτήσετε το σπίτι αυτό”; 
“Καταλαβαίνω. Πραγματικά είμαι ευχαριστημένος που θέλετε να σκεφτείτε λιγάκι την 
προσφορά σας διότι πραγματικά πιστεύω ότι εφόσον θέλετε να το μελετήσετε 
αποδεικνύει ότι πραγματικά σας ενδιαφέρει το ακίνητο αυτό, διότι δεν πιστεύω να 
σπαταλούσατε τον χρόνο σας μελετώντας κάτι που δεν θα σας ενδιέφερε. Έχω δίκιο 
λοιπόν στο να υποθέτω ότι θέλετε να διαθέσετε λίγο χρόνο για να μειώσετε τις 
πιθανότητες του να βγάλετε λάθος απόφαση; Δηλαδή ο στόχος σας είναι να βγάλετε 
την σωστή απόφαση σχετικά με το ακίνητο. Δίκιο δεν έχω”; Αυτό που γνωρίζουμε 
όμως είναι ότι η καλύτερη στιγμή για να βγει μία σωστή απόφαση είναι όταν έχουμε 
όλα τα γεγονότα στην διάθεσή μας. Γιατί δεν καθόμαστε μαζί μερικά λεπτά να 
μελετήσουμε το θέμα; Αυτό θα μπορούσε να εξασφαλίσει ότι πραγματικά βγάζετε την 
σωστή απόφαση, το οποίο βέβαια είμαι σίγουρος ότι θέλετε να κάνετε. Έτσι δεν 
είναι”; “Μήπως θέλετε να μελετήσετε την προσφορά σας επειδή εγώ δεν είδα κάποια 
βασικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του ακινήτου”; “Υπάρχει κάτι για το οποίο 
δεν είστε βέβαιος; Μήπως χρειάζεται να σας ενημερώσω για κάτι άλλο σχετικά με το 
ακίνητο αυτό”; “Τι είναι αυτό που πράγματι χρειάζεστε, κατά την άποψή σας, να 
μελετήσετε;Θα μπορούσατε να μοιραστείτε αυτή την σκέψη μαζί μου”; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27ο  
«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ» 

ΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

1.Θα ενημερώσεις τον συνεργάτη Εκπρόσωπο Μεσίτου ή Μεσίτη ο οποίος έκανε την 
καταγραφή, ότι θέλεις να παρουσιάσεις προσφορά στον Ιδιοκτήτη. Ζήτησε από τον 
συνεργάτη σου να πραγματοποιήσει ραντεβού με τον Ιδιοκτήτη. Εάν δυνατόν, όπως 
σας έχουμε επανειλημμένως πει, μην παραδώσετε την προσφορά που πρόκειται να 
παρουσιάσετε τηλεφωνικώς σε κανέναν εκτός από τον Ιδιοκτήτη αυτοπροσώπως και 
μόνο. 

2.Να είσαστε βέβαιος ότι οι αγοραστές είναι διαθέσιμοι πάντα ανά πάσα στιγμή έως 
ότου ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευσης. 

3.Εφόσον γίνει το ραντεβού και φτάσεις στο ακίνητο να συστηθείς αμέσως με τον 
Ιδιοκτήτη και εάν υπάρχει εκεί ο Εκπρόσωπος καταγραφής και σε αυτόν. 

4.Θα κρατάς πάντα τα έγγραφά σου μέσα σε φάκελο και πάντα καλυμμένα ώστε να 
μην φαίνονται. 

5.Δώσε περισσότερα δυνατά βιογραφικά στοιχεία σχετικά με του αγοραστές ώστε να 
διαπιστωθεί η ικανότητά τους και ώστε να δημιουργηθεί μία οικειότητα (Σχετικά με 
το πόσα παιδιά έχουν, που εργάζονται, τι εργασία έχουν, τι ικανότητες έχουν να 
κλείσουν,ποια είναι η δυνατότητά τους να αποκτήσουν κάποιο δάνειο εάν πρόκειται  
να πάρουν δάνειο κ.λ.π.). 

6.Εν περιλήψει να αναφερθείς όσον αφορά τα σημεία συμφωνίας (προκαταβολές, 
ημερομηνίες συμβολαίων, χρόνο παράδοσης του ακινήτου κ.λ.π. ). Εφ’όσον γίνουν 
όλα τα προηγούμενα πλέον να διανεμηθεί η προσφορά στον Ιδιοκτήτη και σε όποιο 
άλλο άτομο είναι παρών στην συζήτηση και εν συνεχεία να γίνει μία ανάλυση  της 
προσφοράς. 

Η συζήτηση θα ξεκινάει ως ακολούθως: “Η προσφορά που μας έχει δοθεί ανέρχεται 
σε ποσό ……. ευρώ” Μετά θα κάνετε την εξής ερώτηση: “Πως σας φαίνεται”; Δεν θα 
πείτε απολύτως τίποτε πλέον έως ότου πάρετε απάντηση από τον Ιδιοκτήτη όσον 
αφορά αυτό το θέμα. Θα εξηγήσετε πλέον στον Ιδιοκτήτη ότι δεν γνωρίζετε εάν 
υπάρχουν αναμενόμενες άλλες προσφορές ή εάν η αγορά θα μπορούσε να ενισχύσει 
μία μεγαλύτερη προσφορά. Πλέον θα κάνεις και μία αναφορά ότι οι τελευταίες 
πωλήσεις στην περιοχή  ήταν ..….. ευρώ, ..…. ευρώ και ……. ευρώ. 

Εάν οι Ιδιοκτήτες δεν είναι ικανοποιημένοι με την τιμή προσφοράς θα κάνετε δύο 
πράγματα: 
Α. Θα τους αφήσετε να εκτονωθούν.                                                                                            
Β. Θα τους καθησυχάσετε πλέον και εν συνεχεία θα πεις το εξής: “Καταλαβαίνω πως 
αισθάνεστε.Υπάρχει κάποια τιμή που θα μπορεί να δεχόσασταν”; 

Πλέον θα προσπαθήσετε να πάρετε αντιπρόταση.Πλέον θα εκπαιδεύσετε τον 
Ιδιοκτήτη με την κατάσταση της αγοράς.Π.χ. τιμές που έχουν πουληθεί ακίνητα στην 
τελευταία περίοδο, σχετικά με την κατάσταση της αγοράς και της οικονομίας. 

Εάν δεν έχετε πάρει αντιπρόταση θα προσπαθήσετε να ξαναπροσπαθήσετε να πάρετε 
αντιπρόταση. Θα παρουσιάσετε την αντιπρόταση στους αγοραστές  και θα 
προσπαθήσετε έντονα ώστε να γίνει αποδεκτή από τους αγοραστές.Εάν δεν γίνει 
δεκτή, τότε να πάρετε και πάλι αντιπρόταση από τους αγοραστές. 
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Θα προσπαθείς πάντα να κρατάς τα θέματα τα οποία χρειάζεται να επιλυθούν σε 
λιγότερο από (4) θέματα. Θα κρατάς έναν κατάλογο από υποχωρήσεις που έχουν 
γίνει και από τα δύο μέρη της διαπραγμάτευσης ώστε να υπενθυμίζεις και τους 
αγοραστές και τους Ιδιοκτήτες σχετικά με τις υποχωρήσεις που έχουν γίνει. Εφ’ όσον 
ληφθεί απόφαση και συμφωνία ΑΜΕΣΩΣ θα κινηθείς ώστε  να υπογραφεί  και να 
μονογραφηθεί όπου είναι απαραίτητο. Το άγχος μετά από μία σημαντική απόφαση 
είναι φυσιολογικό μέρος της αποφασιστικής διαδικασίας και το ότι εξασφαλίζεις την 
υπογραφή άμεσα θα μειώσει αυτό το άγχος για τους πελάτες. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28ο 
 «ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΚΑΙ 

ΠΩΛΗΤΗ» 

 
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΥΨΗΛΗ ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ………….. ΕΥΡΩ 

“Κατανοείτε ότι το να μην δεχθείτε την προσφορά επιστρέφετε την ισχύ στα χέρια 
του αγοραστή; Αυτή την στιγμή η δύναμη και η ισχύ είναι στα χέρια σας. Οι 
αγοραστές περιμένουν να μάθουν εάν πράγματι αγόρασαν το σπίτι. Εάν εσείς 
δεχθείτε την προσφορά τους έχετε συμφωνία και πλέον αναμένετε συμβόλαια ούτως 
ώστε να συνεχίσετε την ζωή σας. Εάν παρουσιάσετε αντιπρόταση σε αυτούς τότε θα 
πρέπει και εσείς να ξαναπεριμένετε εάν και εφ’όσον οι αγοραστές θα δεχθούν και τι 
θα κάνουν. Εσείς θα είσαστε αυτός θα έχετε την αμφιβολία και το άγχος”. “Θέλω να 
καταλάβετε ότι οι αγοραστές δεν είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν στην 
αντιπρότασή σας. Μπορούν κάλλιστα να πουν: “Δεν μας ενδιαφέρει”. “Αυτή την 
στιγμή έχουμε (210.000) ευρώ. Αξίζει τον κόπο να διακινδυνεύσετε αυτό το ποσό για 
μερικές ακόμα χιλιάδες “; 

 
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ (ΑΠΟΨΗ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ) 

“Ποια είναι προσφορά που θα ήταν ικανοποιητική για εσάς; Το να στοιχηματίσεις 
(210.000) ευρώ για να κερδίσεις (10.000) μπορεί να χάσεις και τα (210.000) ευρώ”. 
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“Για πόσο καιρό πιστεύετε ότι το ακίνητό σας μπορεί να παραμείνει ακόμα 
προσφερόμενο στην αγορά εάν δεν δεχθείτε αυτή την προσφορά και δεν έχετε άλλη 
συζήτηση αναμενόμενη; Εγώ ειλικρινά δεν το γνωρίζω”. “Η τιμή που σας 
προτείνουμε είναι αυτή που θα λάβετε εφ’όσον δεχθείτε αυτή την προσφορά.Όσον 
αφορά την τιμή που ζητάτε,ίσως την πάρετε, ίσως όχι.Είσαστε διατεθειμένος να 
διακινδυνεύσετε το μέλλον σας περιμένοντας για κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε για 
πόσο καιρό και εάν θα το λάβουμε”; 

 
ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΥΞΗΣΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΥ  (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ) 

(ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΜΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΛΛΙΣΤΑ ΝΑ ΠΕΙΤΕ): 
“Ας μελετήσουμε λιγάκι για το τι είναι  σημαντικό .Θα μπορούσαμε κάλλιστα να 
προσθέσουμε την διαφορά σε δάνειο. Η διαφορά απαιτεί …………ευρώ το μήνα ή 
………….. ευρώ την ημέρα. Αυτό είναι το θέμα που πραγματικά πρέπει να μελετήσετε 
και να αποφασίσετε”. (ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ). Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αυτό το ακίνητο 
έχει ( ένα θαυμάσιο σαλόνι, φανταστική θέα, υπέροχο περιβάλλον, άριστους γείτονες 
κ.λ.π.). (ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΤΟΝ ΕΚΑΝΑΝ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ). “Με το δάνειο το οποίο θα 
πάρετε τα επιπλέον ……….. ευρώ θα αυξήσουν την μηνιαία δόση σας κατά ……. Ευρώ 
και αυτό αντιπροσωπεύει ένα ποσό …….. ευρώ ημερησίως. Δηλαδή στην πράξη 
μπορείτε το ακίνητο που τόσο πολύ σας κάνει για μία τιμή η οποία θα σας 
αντιπροσωπεύει …………… ευρώ ημερησίως. Αυτό πιστεύω ότι είναι ακόμα μία πολύ 
καλή τιμή εάν λάβουμε υπόψιν ότι το σπίτι αυτό πραγματικά αντιπροσωπεύει αυτό 
που θέλετε. Δεν έχω δίκιο”; 

 
ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΑΜΕΣΩΣ. 

ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΓΑΖΩ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 

“Κύριε ………………..…., η άμεση απάντηση δεν είναι απαραιτήτως και γρήγορη 
απάντηση. Έχετε μελετήσει τις επιλογές σας, γνωρίζετε ποια είναι τα πλεονεκτήματα 
της πώλησης αυτής και έχετε όλα τα γεγονότα στα χέρια σας, ώστε να βγάλετε μία 
πραγματικά έξυπνη απόφαση. Ας εργαστούμε λιγάκι μαζί ώστε να βγάλουμε μία 
απόφαση και να ολοκληρωθεί η συμφωνία “.Κύριε ………………., βγάζοντας μία 
απόφαση είναι σαν να παίζουμε ποδόσφαιρο. Δεν μπορείτε να βάλετε γκολ μέχρι να 
μπείτε μέσα στο γήπεδο. Αυτή την στιγμή όμως είσαστε παρατηρητής και ζητάτε τάιμ 
άουτ. Αυτό όμως δεν σταματάει τους παίκτες  να συνεχίζουν να παίζουν και να 
προχωρούν προς το γκολ. Όλοι οι παίκτες πραγματικά είναι μέσα στο παιχνίδι. Δεν  
θα ήθελα ποτέ οι αγοραστές να χάσουν το ενδιαφέρον τους για το ακίνητό σας. Δεν 
θα ήθελα ποτέ οι αγοραστές να βγάλουν τον εαυτό τους από το παιχνίδι. Για να 
συζητήσουμε λιγάκι λοιπόν και να προσπαθήσουμε να βγάλουμε μία απόφαση και να 
βάλουμε εμείς το γκολ” 

 

 
ΘΕΛΟΥΜΕ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΤΟΥ ΤΗΝ 

ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ. 

“Καταλαβαίνω αυτό που θέλετε. Αυτό που θέλετε είναι ο δικηγόρος σας να 
επιβεβαιώσει ότι τα έγγραφα τα οποία υπογράφετε είναι νομικώς εντάξει. Δίκιο δεν 
έχω; Αυτό όμως που είναι σίγουρο είναι πως εσείς θα βγάλετε τις αποφάσεις σχετικά 
με την τιμή, με το δάνειο, με τα  μετρητά που είσαστε διατεθειμένος να επενδύσετε 
και πότε θα θέλατε να παραλάβετε το ακίνητο. Έτσι δεν είναι;Ας υπογράψουμε 
λοιπόν τα έγγραφα όσον αφορά την συμφωνία και θα αναφέρουμε μέσα ότι η 
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προσφορά αυτή θα είναι έγκυρη εφ’όσον ο δικηγόρος σας εγκρίνει την διατύπωση 
του περιεχομένου του εγγράφου. Αυτό δεν είναι λογικό”; 

 

 
    ΑΥΤΗ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ 

“Αυτή η προσφορά είναι απλώς η αρχή. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι σας δίνει 
ένδειξη ότι τα άτομα που την κάνουν είναι αρκετά ειλικρινείς και έχουν διάθεση και 
έχουν αρκετό ενδιαφέρον να κάνουν μία έγγραφη προσφορά.Πρέπει λοιπόν να την 
αντιμετωπίσουμε δίκαια. Πρέπει οπωσδήποτε να απαντήσουμε στην προσφορά και 
στα θέματα τα οποία μας εκθέτει και να διασαφήσουμε ακριβώς πόσο σοβαρή είναι 
προσφορά και πόσο σοβαροί είναι αυτοί οι αγοραστές και ακόμη πιο σημαντικό, πόσο 
πολύ θέλουν να αποκτήσουν το ακίνητό μας”. “Με συγχωρείτε. Με τι συγκρίνετε την 
προσφορά αυτή”; “Η προσφορά αυτή αντιπροσωπεύει το ..…% από την τιμή που 
εμείς προτείναμε. Στην σημερινή αγορά αυτό δεν είναι παράλογο να αρχίσουν οι 
συζητήσεις σε αυτά τα επίπεδα”. “Εκτός από την τιμή, ποια άλλα θέματα της 
προσφοράς είναι αυτά με τα οποία συμφωνείτε;Ας δώσουμε έμφαση στα σημεία 
συμφωνίας πρώτα”. 

 
ΑΠΟΡΡΙΨΑΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (205.000 €) ΠΡΙΝ ………  ΜΗΝΕΣ. 

“Κύριε ή Κυρία ………….., το γεγονός ότι λάβατε άλλες προσφορές σε αυτό το 
χρηματικό επίπεδο θα έπρεπε να σας δώσει κάποια στοιχεία σχετικά με την αξία του 
σπιτιού σας στην σημερινή αγορά. Εάν είχατε δεχθεί την προσφορά αυτή όταν σας 
είχε γίνει προ …….μήνες, ήδη θα είχατε πλέον συνεχίσει την ζωή σας.Αυτό όμως 
τώρα είναι παρελθόν. Αυτό που τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι το παρόν και 
το σήμερα. Η κατάσταση τις αγοράς δυστυχώς δεν έχει βελτιωθεί από τότε. Ας 
μελετήσουμε πολύ προσεκτικά αυτή την προσφορά λοιπόν, να δούμε ποιες είναι οι 
δυνάμεις των αγοραστών αυτών και να δούμε εάν δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να 
μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε την πώληση. Η επόμενη προσφορά που θα 
λάβετε κάλλιστα να είναι χαμηλότερη από αυτή”. 

 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΔΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΠΙΤΙΑ ΠΡΟΤΟΥ ΑΥΞΗΣΩ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΥ. (ΑΥΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ). 

“Αυτό βέβαια είναι μία επιλογή σας. Αλλά ενώ εσείς  κινείστε στην αγορά και 
ψάχνετε για άλλα σπίτια ίσως θα έπρεπε να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε την αγορά 
της δεύτερης ή τρίτης επιλογή σας. Διότι η πρώτη σας επιλογή μάλλον δεν θα 
υπάρχει στην αγορά και θα την έχει πλέον αποκτήσει κάποιος άλλος αγοραστής, ενώ 
εσείς προσπαθείτε να πείσετε τον εαυτό σας για την αξία του.Είναι αυτό κάτι θα 
θέλατε πραγματικά να διακινδυνεύσετε”; “Πιστεύω πως γνωρίζουμε ότι η προσφορά 
αυτή μάλλον δεν θα γινόταν δεκτή από τον Ιδιοκτήτη και μάλλον θα μας έκανε 
αντιπρόταση. Δεν το γνωρίζαμε αυτό; Γιατί  λοιπόν να προδιαθέτουμε τον πωλητή 
περισσότερο και να του δημιουργούμε ενόχληση με το να καθυστερούμε την 
απάντησή μας; Εγώ συνιστώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε μία απάντηση 
αλλιώς κάποιος άλλος μπορεί κάλλιστα να μας πάρει το ακίνητο μέσα από τα χέρια 
μας χωρίς να το καταλάβουμε”. “Τι πιστεύετε ότι θα κερδίσετε εάν καθυστερήσετε 
την αύξηση της προσφοράς σας; Μήπως θα παίρνατε περισσότερες πληροφορίες από 
αυτές που ήδη έχετε”; 

 

 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
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(ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ  ΟΧΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ. ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ): 

“Έχουν προτείνει 10.000 € ακόμα. Αυτό αντιστοιχεί σε ………. ευρώ το μήνα ή ……… 
ευρώ την ημέρα “. 

 

 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΥΤΗ ΠΡΟΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ 

ΑΝ ΘΑ ΤΗΝ ΔΕΧΘΟΥΜΕ. 

“Αυτό είναι καλό. Πράγματι χαίρομαι που αποφασίσατε ότι θα σκεφτείτε και θα 
μελετήσετε την προσφορά αυτή διότι πραγματικά πιστεύω ότι δεν θα χάνετε τον 
χρόνο σας άσκοπα εάν πραγματικά δεν θα σας ενδιέφερε. Πιστεύω ότι έχω δίκιο στο 
να υποθέτω ότι θέλετε να διαθέσετε λίγο χρόνο στο να μειώσετε τις πιθανότητες του 
να βγάλετε λάθος απόφαση. Δίκιο δεν έχω”; “Δηλαδή με άλλα λόγια ο στόχος σας 
είναι να βγάλετε την σωστή απόφαση σχετικά με αυτή την προσφορά. Έτσι δεν 
είναι”; Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η καλύτερη στιγμή για να βγει η πιο σωστή 
απόφαση είναι όταν έχετε όλα τα γεγονότα και όλα τα στοιχεία στην διάθεσή σας. 
Γιατί δεν καθόμαστε λοιπόν μαζί μερικά λεπτά να μελετήσουμε το θέμα μαζί;Αυτή η 
άμμεση συζήτηση που σας προτείνω θα μπορούσε κάλλιστα να εξασφαλίσει ότι θα 
βγάλετε την σωστή απόφαση, κάτι το οποίο τελικά είναι αυτό το οποίο θέλετε, δεν 
είναι”; “Μήπως χρειάζεστε να μελετήσετε την προσφορά επειδή παρέβλεψα κάτι 
σχετικά με το ακίνητο ή με τους αγοραστές ή με την κατάσταση ή με τους όρους της 
προσφοράς; Υπάρχει κάτι το οποίο σας ανησυχεί; Μήπως χρειάζεστε παραπάνω 
πληροφορίες”; “Τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται να μελετήσετε;Θα μπορούσαμε να 
το συζητήσουμε λιγάκι”; “Δεν θα θέλατε να αρχίσετε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να 
απολαμβάνετε όλα αυτά που έχει αυτό το ακίνητο να σας προσφέρει”; 

 

 

 
ΕΑΝ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΖΗΤΑΜΕ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ 

ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΣΘΩΤΕΣ. 

 
“Με συγχωρείτε. Πιστεύετε ότι το ενοίκιό σας μέσα στα επόμενα 5 έως 30 χρόνια θα 
πάει προς τα πάνω ή προς τα κάτω”; (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΕΡΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΕΣ Η 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ. ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙΣ 
ΚΑΛΛΙΣΤΑ ΝΑ ΥΨΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ.ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ 
ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΡΟΠΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗ 
ΣΟΥ.ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ). “Το Κράτος μας βοηθάει όταν 
μισθώνουμε ακίνητα.Όμως μας βοηθάει να είμαστε Ιδιοκτήτες ακινήτων με το που 
μας επιτρέπει να μειώνουμε ………….% των τόκων και των φόρων μας από τους 
φόρους εισοδήματος. Με αυτό τον τρόπο μπορείς να μείνεις σε καλύτερο δικό σου 
σπίτι πιο εύκολα παρά όταν είσαι μισθωτής”. 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΥΕΛΑΙΟ, ΤΗΝ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΗ 
ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΙΝ ΤΙΜΗ ΑΥΤΗ. 

“Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι είναι πολύ ωραίο ( το ψυγείο, η κουζίνα, ο 
πολυέλαιος κ.λ.π.). Εάν μπορούσαμε να πείσουμε τον Ιδιοκτήτη να μας το αφήσει θα 
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θέλατε να αποκτήσετε αυτό το ακίνητο”; Ας ετοιμάσουμε μία προσφορά η οποία θα 
περιλαμβάνει και (το ψυγείο, την κουζίνα, τον πολυέλαιο κ.λ.π.) στην τιμή. 



 
 

 

 
SENATUS® seminar                                                                                       55/55 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29ο  
«ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ» 

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ  ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 

Να είσαι πάντα επαγγελματίας δημιουργός φαντασίας και ανησυχίας. Να εκλείψεις 
τους φόβους σου και αυτομάτως το κουράγιο θα εμφανιστεί. Πρώτα τουφέκα και 
μετά εντόπισε στόχο.Πουλάς το ακίνητο όταν στην πράξη πουλάς τον εαυτό σου. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1.Τεντώσου και άφησε όλη την ενέργειά σου να φύγει. 

2.Χαμογέλα. 

3.Να μιλάς με τα χέρια σου. 

4.Να βλέπεις την εικόνα. 

5.Να φανταστείς ότι τηλεφωνείς σε έναν φίλο με τον οποίο έχεις πολύ καιρό να 
μιλήσεις. 

(ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΔΙΟΤΙ Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ 
ΠΙΟ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΕ).    

REAL ESTATE PICK UPS = ΘΕΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ. 

1. ΡΙCK UP THE TELEPHONE = Nα κάνεις τηλεφωνήματα. 

2. PICK UP YOUR SELF = Όταν αισθάνεσαι ψυχολογικά πεσμένος να ενισχύεις την 
ψυχολογική σου κατάσταση. 

3. PICK UP YOUR CUSTOMERS = Όταν ο πελάτης σου αισθάνεται ψυχολογικά 
πεσμένος να παρουσιάζεσαι με θέματα που ανεβάζουν την διάθεσή του ή επίσης εάν 
δεν μπορεί αυτός να έρθει σε εσένα να πας εσύ σε αυτόν. 

 
 

«ΤΟ ΟΧΙ 

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΟΤΕ 
 

ΑΠΛΩΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΧΙ ΑΚΟΜΑ» 

 

 

Ρ. Ε. Ρ. 

POSITIVE  ENTHUSIASTIC PERSISTENCE 


