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Σύνοψη 

Η παρούσα εργασία αφορά τον στρατηγικό σχεδιασµό της ιστοσελίδας 

αναζήτησης ακινήτων www.megastate.gr και την ανάπτυξη ενός επιχειρηµατικού 

σχεδίου (business plan) υλοποίησης του επιλεγµένου στρατηγικού στόχου. Το 

επιχειρηµατικό σχέδιο αφορά την ίδρυση και ανάπτυξη της ιστοσελίδας. 

Στο 1ο κεφάλαιο επιχειρείται η εσωτερική ανάλυση της www.megastate.gr, 

όπου παρατίθεται σύντοµο ιστορικό της επιχείρησης, η αποστολή και το όραµά της 

και περιγράφονται οι στρατηγικές που έχουν ακολουθήθηκαν από την ίδρυσή της έως 

και σήµερα. Επίσης περιγράφεται η οργανωτική της  

Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζεται µια ανάλυση του µάκτρο και µίκρο – 

περιβάλλοντος της επιχείρησης και του κλάδου. 

Στο 3ο κεφάλαιο παρατίθεται η ανάλυση SWOT και τεκµηριώνεται η επιλογή 

της συγκεκριµένης επένδυσης. 

Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η οικονοµική ανάλυση της επιχείρησης. 

Τέλος, στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που 

ενδέχεται να πλήξουν  την συγκεκριµένη επένδυση. 
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1. Εσωτερική ανάλυση 

1.1 Ιστορικό της εταιρίας 

Η ιδέα της ιστοσελίδας www.megastate.gr, η οποία για χάρη συντοµίας πλέον 

θα λέγεται MegaState, ξεκίνησε το 2008 και ολοκληρώθηκε το 2009 µε την ίδρυση 

της εταιρείας. Από το 2009 έως τον Μάιο του 2010 στελέχη της εταιρείας «όργωσαν» 

κυριολεκτικά όλη την Ελλάδα αναζητώντας κατασκευαστές ακινήτων, ερχόµενοι σε 

επαφή µαζί τους δηµιουργώντας µια ολοκληρωµένη και αξιόλογη βάση δεδοµένων 

κατασκευαστών ακινήτων. Τον Μάιο του 2010 ξεκίνησε η λειτουργία της 

ιστοσελίδας η οποία συνεχίζεται έως και σήµερα. 

 

1.2 Αποστολή και όραµα 

Αποστολή της επιχείρησης είναι να δηµιουργήσει µια ολοκληρωµένη µηχανή 

αναζήτησης ακινήτων για όλη την Ελλάδα, µε ακίνητα κατασκευαστών, ιδιωτών και 

τραπεζών, όπου δεν θα εµπλέκονται µεσάζοντες. Ο υποψήφιος πελάτης θα έρχεται σε 

επαφή άµεσα µε τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και οι διαπραγµατεύσεις θα γίνονται 

µεταξύ των δυο µερών. Η πρωτοτυπία του όλου εγχειρήµατος είναι ότι η υπηρεσία 

παρέχεται δωρεάν για όλα τα µέρη, καθιστώντας τη MegaState ως την µοναδική 

ιστοσελίδα στη χώρα µας που παρέχει δωρεάν τέτοιες υπηρεσίες. Σκοπός της είναι να 

προσφέρει στους ιδιοκτήτες βήµα προβολής των ακινήτων τους και στους 

υποψήφιους πελάτες ένα σύγχρονο και εύχρηστο εργαλείο αναζήτησης ακινήτων.   

Όραµα της MegaState είναι να γίνει η πληρέστερη βάση δεδοµένων ακινήτων 

στην Ελλάδα, µειώνοντας το κόστος αγοραπωλησίας των ακινήτων, καθώς πλέον δεν 

θα εµπλέκονται µεσάζοντες στην όλη διαδικασία. 
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1.3 Στρατηγική 

Η χάραξη της στρατηγικής γίνεται από τον διευθύνοντα σύµβουλο της 

επιχείρησης, σε συνεργασία µε τα στελέχη από τα τµήµατα marketing, σχεδιασµού 

της ιστοσελίδας και ακινήτων. 

 

1.3.1 Εταιρική Στρατηγική 

Η στρατηγική της επιχείρησης είναι η συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους ιδιοκτήτες και τους πελάτες. 

Από το 2009 τα στελέχη της επιχείρησης έχουν αναζητήσει και έχουν έρθει σε 

επαφή µε την πλειοψηφία των κατασκευαστών στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες της ιστοσελίδας και τα πλεονεκτήµατα της συνεργασίας.  

Το 2010 έχουν αρχίσει οι επαφές µε τράπεζες και εταιρείες Leasing, για την 

προβολή των προς δηµοπράτηση ακινήτων τους. Οι συνεργασίες αυτές εντός του 

2010 µε πολλά ιδρύµατα πρόκειται να υλοποιηθούν. 

Από την έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας έχει αρχίσει και η διαφηµιστική 

εκστρατεία της MegaState, µε σκοπό την προσέλκυση ιδιωτών, καθώς είναι πρακτικά 

αδύνατο να εντοπιστούν όλα τα ακίνητά τους και πρακτικά αδύνατη η επαφή µε 

όλους. 

Η επιχείρηση αφουγκράζεται και είναι πάντα ανοικτή σε προτάσεις των 

επισκεπτών και των ιδιοκτητών ακινήτων. Ο ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας έχει 

δηµιουργήσει µια αµφίδροµη συνεργασία για την βελτίωση της ιστοσελίδας, την 

καλύτερη προβολή των ακινήτων και την λειτουργικότητα των κριτηρίων 

αναζήτησης. 
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1.3.2 Επιχειρησιακή – ανταγωνιστική στρατηγική 

Σε επιχειρησιακό επίπεδο η επιχείρηση παρέχει, χωρίς κανένα διαχωρισµό, 

δωρεάν τις υπηρεσίες της σε όλους τους ενδιαφεροµένους. Αν και δωρεάν η ποιότητα 

των υπηρεσιών είναι υψηλή και σε πολλές περιπτώσεις καλύτερη έναντι άλλων 

ανταγωνιστικών ιστοσελίδων, όπου υπάρχει χρέωση, καθιστώντας την µοναδική 

δωρεάν εξειδικευµένη ιστοσελίδα αναζήτησης ακινήτων στην Ελλάδα. 

Στην ιστοσελίδα καταχωρούνται ακίνητα όπως οικόπεδα (εντός και εκτός 

σχεδίου), κατοικίες (διαµερίσµατα, µονοκατοικίες, µεζονέτες) και επαγγελµατικοί 

χώροι (γραφεία, καταστήµατα, βιοµηχανικοί και βιοτεχνικοί χώροι), είτε είναι για 

πώληση, είτε για ενοικίαση. Όλα τα ακίνητα είναι µοναδικά, καθώς ένας είναι ο 

ιδιοκτήτης τους, σε αντίθεση µε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες µε ακίνητα από µεσίτες 

όπου το ίδιο ακίνητο µπορούν να το προβάλουν πολλοί. 

Τα έσοδα της MegaState προέρχονται από τις διαφηµίσεις και τις 

προβεβληµένες καταχωρήσεις. Αναλυτικά: 

Η ιστοσελίδα για να είναι πιο λειτουργική και για να µειώσει το κόστος 

διαφήµισης έχει χωριστεί στην κεντρική σελίδα και σε όλους τους νοµούς της 

Ελλάδας. Η αναζήτηση γίνεται µε βάση τον νοµό και επίσης σε κάθε νοµό 

καταχωρούνται οι αντίστοιχες διαφηµίσεις. Αυτό είναι το βασικό πλεονέκτηµα της 

MegaState στη µείωση του κόστους διαφήµισης. Για παράδειγµα ένας 

κατασκευαστής της Λακωνίας θέλει τα διαφηµιστικά του µηνύµατα να προβάλλονται 

σε αυτούς που αναζητούν ακίνητα στη Λακωνία και είναι υποψήφιοι πελάτες και όχι  

να διαφηµίζεται ακόµα και σε αυτούς που αναζητούν ακίνητα στο Κιλκίς, οι οποίοι 

δεν πρόκειται να ενδιαφερθούν ποτέ για τον συγκεκριµένο κατασκευαστή και τα 

ακίνητά του. Με την σωστή στόχευση της διαφήµισης αυξάνεται σηµαντικά η 
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απόδοσή της και πλέον η MegaState πολλαπλασιάζει τους χώρους όπου µπορούν να 

προβληθούν διαφηµιστικά µηνύµατα. 

Οι προβεβληµένες καταχωρήσεις είναι οι πρώτες 5 καταχωρήσεις που 

εµφανίζονται πάντα στην αρχή της αναζήτησης του κάθε νοµού σε τυχαία θέση. 

Παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες που επιθυµούν να προβάλουν 

αποτελεσµατικότερα τα ακίνητά τους µε µικρό σχετικά κόστος, να τα εµφανίζουν 

πάντα πρώτα πάνω από τα αποτελέσµατα αναζήτησης του νοµού όπου είναι 

καταχωρηµένα 

 

1.4 Οργανωτική δοµή 

Η οργάνωση της επιχείρησης ακολουθεί τη λειτουργική δοµή. Τα βασικά 

τµήµατα είναι το τµήµα διαφηµίσεων, το τµήµα marketing, το τµήµα ακινήτων, το 

τµήµα σχεδιασµού και ανάπτυξης ιστοσελίδας και το οικονοµικό τµήµα. Αναλυτικά 

το οργανόγραµµα παρουσιάζεται παρακάτω.  

 

 

 

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

∆ιευθύνων 
Σύµβουλος 

Τµήµα 
∆ιαφηµίσεων 

Τµήµα 
Marketing 

Τµήµα 
Ακινήτων 

Τµήµα Σχεδιασµού 
κα ανάπτυξης 
ιστοσελίδας 

Τµήµα 
Οικονοµικού 

Λογιστήριο Τµήµα 
Καταχώρισης 

Τµήµα 
Αναζήτησης 
Ακινήτων 
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1.5 Υπηρεσίες 

Οι υπηρεσίες που παρέχει η MegaState διαχωρίζονται ως προς τις υπηρεσίες 

που παρέχονται προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων και στις υπηρεσίες που παρέχονται 

στους υποψήφιους πελάτες. 

 

1.5.1 Υπηρεσίες προς ιδιοκτήτες 

Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, όπως κατασκευαστές, ιδιώτες και τράπεζες, 

παρέχεται η δυνατότητα να προβάλουν δωρεάν τα ακίνητα που έχουν είτε προς 

πώληση, είτε προς ενοικίαση, όποιος και να είναι ο αριθµός τους. Γίνεται πλήρη 

περιγραφή του ακινήτου ( τιµή, επιφάνεια, δωµάτια, είδος θέρµανσης, θέσεις 

στάθµευσης κ.α.). Η διεύθυνση του προβάλλεται και εµφανίζεται η θέση του σε 

χάρτη, ώστε ο υποψήφιος πελάτης να γνωρίζει που ακριβώς βρίσκεται. 

Προβάλλονται έως 10 φωτογραφίες ή σχέδια του ακινήτου, υπάρχει χώρος για σχόλια 

και εµφανίζονται όλα τα στοιχεία επικοινωνίας µε τον ιδιοκτήτη του. Για την 

διασφάλιση της εγκυρότητας της MegaState, η καταχώρηση των ακινήτων γίνεται 

αποκλειστικά από το τµήµα καταχώρισης, για να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της και να 

αποφευχθεί η καταχώριση ακινήτων από µεσίτες αστικών συµβάσεων. 

Επίσης µε χαµηλό κόστος παρέχεται στους ιδιοκτήτες η δυνατότητα να 

προβάλουν διαφηµιστικά µηνύµατα ή και να προβάλουν αποτελεσµατικότερα τα 

ακίνητά τους ως προβεβληµένα ακίνητα, στοχεύοντας τους νοµούς που τους 

ενδιαφέρουν.  
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1.5.2 Υπηρεσίες προς υποψήφιους πελάτες 

Για τους υποψήφιους πελάτες που αναζητούν ακίνητα παρέχεται δωρεάν ένα 

εύχρηστο εργαλείο αναζήτησης ακινήτων για όλη την Ελλάδα. Η αναζήτηση µπορεί 

να γίνει σε επίπεδο νοµού, δήµου, δηµοτικού διαµερίσµατος ή περιοχής. Μπορούν να 

τεθούν κριτήρια ως προς την τιµή, το εµβαδό, την παλαιότητα, τον αριθµό των 

υπνοδωµατίων, τον τύπο της θέρµανσης και τις θέσεις στάθµευσης. Τα αποτελέσµατα 

της αναζήτησης προβάλλονται αρχικά συνοπτικά µε δυνατότητα λεπτοµερέστατης 

προβολής τους εάν επιλεγεί. Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης επιλογών, ώστε ο 

πελάτης να δηµιουργήσει µια δική του λίστα µε τα ακίνητα που τον ενδιαφέρουν. 

Επίσης η λεπτοµερής περιγραφή του ακινήτου µπορεί να εκτυπωθεί, ώστε ο πελάτης 

να δηµιουργήσει και ένα έντυπο αρχείο των ακινήτων.  

 

1.6 Ικανότητες 

Το ισχυρότερο σηµείο της εταιρείας είναι το εξειδικευµένο ανθρώπινο 

δυναµικό της. Το κάθε τµήµα στελεχώνεται από έµπειρα και ικανά άτοµα µε 

εξειδίκευση στο αντικείµενο τους. Η συνεργασία όλων των τµηµάτων έχει ως 

αποτέλεσµα την εξαγωγή του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος και την παροχή 

ολοκληρωµένων υπηρεσιών στους πελάτες και στους ιδιοκτήτες. 
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2 Εξωτερική ανάλυση 

2.1 Ανάλυση µάκρο – περιβάλλοντος (PEST analysis) 

Η εξέταση του έµµεσου – κοινωνικού περιβάλλοντος ( societal environment) 

της επιχείρησης που παρουσιάζεται παρακάτω, βασίζεται στην ανάλυση PEST. 

 

2.1.1 Οικονοµική διάσταση 

Η παγκόσµια οικονοµική κρίση που ξεκίνησε το 2008 έχει επηρεάσει 

σηµαντικά την Ελληνική οικονοµία βυθίζοντας την σε ύφεση. Άµεση συνέπεια ήταν 

και η πτώση της οικοδοµικής δραστηριότητας και η κάθετη πτώση των πωλήσεων µε 

συνέπεια πολλοί κατασκευαστές να έχουν στην κατοχή τους πολλά αδιάθετα ακίνητα.  

Πτωτική παρουσιάζεται και η συνολική διαφηµιστική δαπάνη σε όλα τα µέσα 

κατά 17,1% από 2.668.867.000 € το 2008 σε 2.212.504.000 € το 20091. Αντίθετα η 

διαφηµιστική δαπάνη στο διαδίκτυο παρουσίασε σηµαντική αύξηση κατά 42% από 

40.000.000 € το 2008 σε 57.800.000 € το 20092, δείχνοντας την δυναµική που έχει 

αποκτήσει το νέο µέσο. Στη χώρα µας η διαδικτυακή διαφήµιση δεν είναι τόσο 

αναπτυγµένη όπως στο εξωτερικό, όπου τα ποσοστά της είναι πολύ υψηλότερα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η αγορά της Μεγάλης Βρετανίας όπου το µερίδιο 

της διαφηµιστικής δαπάνης στο διαδίκτυο ξεπέρασε αυτό της τηλεόρασης το πρώτο 

εξάµηνο του 2009, 23,5% έναντι 21,9%3. 

 

 

                                                 
1 Πηγή: Media Services 
2 Πηγή: IAB Hellas 
3 Πηγή: ΙΑΒ UK 
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2.1.2 Πολιτική / νοµική διάσταση 

Για την πολιτική / νοµική διάσταση µπορούµε να αναφέρουµε τις εξαγγελίες 

της κυβέρνησης στην ενίσχυση των νέων τεχνολογιών. Η MegaState αποτελεί ένα 

εργαλείο νέας τεχνολογίας και µπορεί να χρηµατοδοτηθεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ είτε 

µέσω του ΠΕΠ Υπηρεσίες, είτε µέσω των Ψηφιακής Σύγκλισης. Τα επενδυτικά αυτά 

εργαλεία µπορούν να βοηθήσουν την MegaState να βρει πόρους και να αναπτυχθεί. 

Ως προς το νοµικό πλαίσιο δεν υπάρχει κανένας περιορισµός, ως προς τη 

λειτουργία ιστοσελίδων αναζήτησης ακινήτων, χωρίς τη διαµεσολάβηση µεσιτών 

αστικών ακινήτων. Για οποιαδήποτε αγοραπωλησία ή ενοικίαση ακινήτου στην 

Ελλάδα, ο ιδιοκτήτης είναι ελεύθερος να επιλέξει εάν θα πραγµατοποιήσει την 

συναλλαγή µόνος του ή µε τη συνδροµή µεσίτη. Εάν δεν υπάρχει συµφωνητικό 

αποκλειστικότητας µε κάποιον µεσίτη, δύναται το ακίνητο να προσφέρεται στην 

αγορά και µε τους δυο τρόπους. 

Αρνητικό στοιχείο για τις πωλήσεις διαφηµίσεων µπορεί να αποτελέσει η 

επιβολή αγγελιόσηµου και στις διαφηµίσεις στο διαδίκτυο. Αν και έχει εγκαταλειφθεί 

ως τώρα η επιβολή του από την κυβέρνηση, προβλέψεις για το µέλλον, λόγω της 

οικονοµικής συγκυρίας, δεν µπορούν να γίνουν. Η επιβολή του θα αυξήσει το κόστος 

της διαφήµισης και το λειτουργικό κόστος λόγω της γραφειοκρατίας που το 

συνοδεύει.  

 

2.1.3 Κοινωνικοπολιτιστική διάσταση 

Για την κοινωνικοπολιτιστική διάσταση µπορούµε να αναφέρουµε τον όλο 

και σηµαντικότερο ρόλο που παίζει το διαδίκτυο σήµερα τόσο παγκοσµίως όσο και 

στην Ελλάδα, όπου χρησιµοποιείται για ενηµέρωση, διασκέδαση, αναζήτηση 
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πληροφοριών και ειδών ( αυτοκίνητα, ακίνητα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.α.). Το 

µεγαλύτερο ποσοστό του παγκόσµιου πληθυσµού έχει ήδη πρόσβαση στο διαδίκτυο 

και ο ρυθµός αύξησής τους είναι υψηλός, δηµιουργώντας µια ενιαία παγκόσµια 

κοινότητα.  

Το µεγαλύτερο πρόβληµα αρχικά του διαδικτύου αρχικά ήταν ότι δεν υπήρχε 

εµπιστοσύνη των καταναλωτών να πραγµατοποιήσουν συναλλαγές. Πλέον αυτό έχει 

ξεπεραστεί και το e-commerce αναπτύσσεται ραγδαία. 

 

2.1.4 Τεχνολογική διάσταση 

Τεχνολογικά το διαδίκτυο αναπτύσσεται συνεχώς, αυξάνοντας την ταχύτητα 

και την ασφάλεια µεταφοράς δεδοµένων. Οι υψηλές ταχύτητες επιτρέπουν στις 

ιστοσελίδες να αυξήσουν τον όγκο των πληροφοριών που παρέχουν µε τη χρήση όχι 

µόνο κειµένων, αλλά και φωτογραφιών και βίντεο. Η Ελλάδα αν και υστερεί 

σηµαντικά σε ταχύτητα έναντι άλλων αναπτυγµένων κρατών, το επίπεδό της µε την 

ADSL κρίνεται ικανοποιητικό. Πριν από πέντε χρόνια µια ιστοσελίδα του µεγέθους 

της MegaState δεν θα ήταν λειτουργική, καθώς θα καθυστερούσε πολύ η προβολή 

της ιστοσελίδας, λόγω του όγκου των πληροφοριών και των φωτογραφιών.  

 

2.2 Ανάλυση µίκρο - περιβάλλοντος    

Παρακάτω αναφέρονται οι παράγοντες που διαµορφώνουν το άµεσο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον του κλάδου (task environment). Η ανάλυση βασίζεται στο 

µοντέλο των πέντε δυνάµεων του Porter. 
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2.2.1 Είσοδος νέων ανταγωνιστών 

Η είσοδος νέων ανταγωνιστών στο χώρο των ιστοσελίδων προβολής ακινήτων 

δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Οι απαιτήσεις σε κεφάλαια δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές 

για τη δηµιουργία µιας ιστοσελίδας αναζήτησης ακινήτων. Όµως η φιλοσοφία, ο 

τρόπος λειτουργίας και οι υπηρεσίες που παρέχει η MegaState, εκτινάσσουν στα ύψη 

το λειτουργικό κόστος. Η προετοιµασία της ιστοσελίδας, που περιλαµβάνει την 

κατασκευή της και την αναζήτηση κατασκευαστών από όλη την Ελλάδα, και η 

παροχή όλων των υπηρεσιών δωρεάν, απαιτεί αυξηµένο χρόνο εργασίας και 

κεφάλαια. Η MegaState ακολουθεί τον δύσκολο δρόµο για να εδραιωθεί στον χώρο, 

κάτι που δεν πρόκειται να πράξουν πολλοί.  

Οι περισσότεροι ανταγωνιστές θα ακολουθήσουν την πεπατηµένη 

κατασκευάζοντας ιστοσελίδες αναζήτησης ακινήτων απευθυνόµενη σε µεσίτες και 

χρεώνοντας για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Είναι αρκετά εύκολο να βρεθούν 

κατάλογοι µεσιτών στο διαδίκτυο και εύκολη η επαφή µαζί τους. Αντίθετα για τους 

κατασκευαστές η αναζήτησή τους πρέπει να γίνει από πόλη σε πόλη και απαιτείται να 

αφιερωθεί χρόνος για να τους πείσεις για την αναγκαιότητα προβολής των ακινήτων 

τους στο διαδίκτυο σε µια βάση δεδοµένων όλων των κατασκευαστών.  

Συνεπώς η ύπαρξη άµεσου ανταγωνιστή είναι αρκετά δύσκολη, καθώς λίγοι 

έχουν την υποµονή, τις γνώσεις και τα κεφάλαια να στηρίξουν µια µακροχρόνια 

επένδυση που θα φέρει έσοδα µετά από ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα.  

 

2.2.2 Προµηθευτές – Ιδιοκτήτες ακινήτων 

Στην περίπτωση που εξετάζουµε προµηθευτές θεωρούνται οι ιδιοκτήτες 

ακινήτων, που προµηθεύουν µε πρώτη ύλη (ακίνητα) την ιστοσελίδα αναζήτησης 
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ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν την δυνατότητα να πουλήσουν ή να 

µισθώσουν τα ακίνητά τους, είτε µόνοι τους, είτε µέσω µεσιτών.  

Το κόστος των υπηρεσιών ενός µεσίτη αστικών συµβάσεων είναι περίπου 2% 

επί της εµπορικής αξίας ή 1 ή 2 µισθώµατα. Εάν επιθυµεί ο ιδιοκτήτης να το κάνει ό 

ίδιος, µπορεί να δηµοσιεύσει αγγελίες ή και διαφηµίσεις στον τοπικό τύπο, σε 

εξειδικευµένα έντυπα αγγελιών, σε ιστοσελίδες αγγελιών και σε εξειδικευµένες 

ιστοσελίδες ακινήτων, δωρεάν ή µε κόστος. Κατασκευαστές και τράπεζες 

κατασκευάζουν ιστοσελίδες για την καλύτερη προβολή των ακινήτων τους. Είναι 

όµως δύσκολο µέσα στο πλήθος των ιστοσελίδων κάποιος µέσα από µια µηχανή 

αναζήτησης (π.χ. Google) να τις εντοπίσει, εάν δεν γνωρίζει τη διεύθυνση ή το όνοµα 

τους.  

 

2.2.3 Αγοραστές – Υποψήφιοι πελάτες 

Στην περίπτωση που εξετάζουµε αγοραστές είναι οι υποψήφιοι πελάτες οι 

οποίοι αναζητούν ακίνητα. Οι υποψήφιοι πελάτες έχουν την δυνατότητα να 

αναζητήσουν ακίνητα µε την συµβολή µεσιτών, ή µόνοι τους, µέσω αγγελιών, 

έντυπων ή ηλεκτρονικών, διαφηµίσεων και προσωπικής αναζήτησης στην 

συγκεκριµένη περιοχή.  

Εξαιρώντας τους µεσίτες που το κόστος είναι περίπου 2% επί της εµπορικής 

αξίας ή 1 ή 2 µισθώµατα, όλες οι άλλες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στους πελάτες. 

Στόχος τους είναι η µεγιστοποίηση των ωφελειών που θα αποκοµίσουν από την 

αγορά ενός συγκεκριµένου ακινήτου µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Τα κριτήριά 

τους είναι αντικειµενικά, όπως το διαθέσιµο εισόδηµα και η επιφάνεια, και 

υποκειµενικά, όπως η «καλύτερη περιοχή». Η αναζήτηση ακινήτων είναι µια 



 17 

χρονοβόρα διαδικασία και στις περισσότερες περιπτώσεις οι συγκέντρωση 

πληροφοριών είναι δύσκολη.  

 

2.2.4 Υποκατάστατες Υπηρεσίες   

Ο κλάδος των ιστοσελίδων αναζήτησης ακινήτων δεν απειλείται ιδιαίτερα από 

τις υποκατάστατες υπηρεσίες. Αυτές είναι κυρίως οι εφηµερίδες και τα περιοδικά µε 

αγγελίες και οι µεσίτες. Η ανάπτυξη του διαδικτύου και η εξοικείωση όλο και 

περισσοτέρων ανθρώπων µε αυτό, φέρνει τις ιστοσελίδες αναζήτησης ακινήτων ως 

τους φυσικούς µελλοντικούς διάδοχους αυτών. 

Οι εφηµερίδες και τα περιοδικά µε αγγελίες ακινήτων δεν παρέχουν τον όγκο 

των πληροφοριών που µπορούν να καταχωρηθούν σε µια ιστοσελίδα ( λεπτοµερή 

περιγραφή, φωτογραφίες, χάρτες κ.α.). Επίσης ο αναγνώστης τους είναι 

αναγκασµένος ό ίδιος να αναγνώσει όλες τις αγγελίες και να σηµειώσει αυτές που 

πληρούν τα κριτήριά του. Αντίθετα µε το διαδίκτυο συµπληρώνει τα κριτήριά του 

στις ειδικές φόρµες και βλέπει µόνο τις αγγελίες που τον ενδιαφέρουν. 

Η χρήση των υπηρεσιών ενός µεσίτη αστικών συµβάσεων εξοικονοµεί από 

τον υποψήφιο αγοραστή χρόνο και κόπο, καθώς αναζητούν αντί για αυτόν τα ακίνητα 

που επιθυµεί. Όµως το κόστος των υπηρεσιών τους είναι υψηλό, φτάνοντας περίπου 

το 2% της εµπορικής αξίας του ακινήτου. Στο διαδίκτυο όµως, οι υπηρεσίες αυτές 

παρέχονται δωρεάν στις περισσότερες περιπτώσεις και η χρήση των εργαλείων του 

εξοικονοµεί επίσης χρόνο και κόπο.    
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2.2.5 Ανταγωνισµός 

Ο ανταγωνισµός στον κλάδο ιστοσελίδων αναζήτησης ακινήτων διακρίνεται 

από δυο βασικές κατηγορίες, τις ιστοσελίδες που προβάλουν ακίνητα µεσιτών και τις 

ιστοσελίδες που προβάλουν ακίνητα κατασκευαστών και ιδιωτών. 

Η έλλειψη δηµοσιευµένων οικονοµικών στοιχείων των εταιρειών και 

κλαδικής µελέτης, µας αναγκάζουν να κάνουµε την ανάλυση του ανταγωνισµού µε 

βάση την δηµοτικότητα των ιστοσελίδων µε τη χρήση των εργαλείων της Alexa. H 

Alexa (www.alexa.com) κατατάσσει όλες τις ιστοσελίδες (Alexa traffic rank) µε βάση 

τη δηµοτικότητά τους χρησιµοποιώντας έναν αλγόριθµο που εξετάζει την 

επισκεψιµότητα, την ποιότητα των επισκέψεων και διάφορα ειδικά χαρακτηριστικά. 

Σηµασία δεν έχουν µόνο οι επισκέψεις, αλλά και πόσες σελίδες από την ιστοσελίδα 

επισκέφτηκε κάποιος και ο συνολικός χρόνος της επίσκεψης. Είναι ο µοναδικός 

δείκτης κατάταξης παγκοσµίως µε αναλυτικά στοιχεία όλων των παραπάνω. Υπάρχει 

επίσης και δείκτης δηµοτικότητας για κάθε χώρα ξεχωριστά. 

Οι πιο δηµοφιλείς ιστοσελίδες που προβάλουν ακίνητα µεσιτών σύµφωνα µε 

την Alexa είναι οι ιστοσελίδες spitogatos.gr, tospitimou.gr, spiti24.gr, helona.gr και 

realbase.gr. Οι ιστοσελίδες αυτές έχουν χρόνια στον χώρο και έχουν εδραιωθεί 

παρέχοντας υπηρεσίες σε µεσίτες δωρεάν ή µε χρέωση. Παρατηρούµε ότι εντός του 

2009 spitogatos και tospitimou εναλλάσσονται στην πρώτη θέση, ενώ από τα τέλη 

του 2009 η spitogatos εδραιώνεται στην πρώτη θέση και αυξάνει την διαφορά 

σηµαντικά. Οι ιστοσελίδες tospitimou και spiti24 το 2010 είναι πολύ κοντά και 

εναλλάσσονται στη δεύτερη και τρίτη θέση. Οι υπόλοιπες είναι αρκετά µακριά για να 

ανταγωνιστούν αυτές τις τρεις ιστοσελίδες. Ακολουθούν πίνακες και γραφήµατα µε 

τη δηµοτικότητα των ιστοσελίδων. 
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Πίνακας 1: ∆ηµοτικότητα Alexa ∆εκέµβριος 2010 

Α/Α Ιστοσελίδες Alexa Traffic Rank Traffic Rank in Greece 

1 spitogatos.gr 36.030 223 

2 tospitimou.gr 61.419 400 

3 spiti24.gr 78.484 847 

4 helona.gr 491.687 4.844 

5 realbase.gr 979.566 8.904 

 

Γράφηµα 1: ∆ιακύµανση δηµοτικότητας Alexa 2009 - 2010 

 

 

Παρουσιάζεται παρακάτω το παγκόσµιο ηµερήσιο ποσοστό επισκεψιµότητας 

των ιστοσελίδων, όπου παρατηρείται η πρωτοκαθεδρία της spitogatos από τα τέλη 

του 2009. 
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Πίνακας 2: Ηµερήσιο ποσοστό επισκεψιµότητας (Alexa ∆εκ. 2010) 

Α/Α Ιστοσελίδες Percent of global Internet users 

1 spitogatos.gr 0,00360 

2 tospitimou.gr 0,00180 

3 spiti24.gr 0,00150 

4 helona.gr 0,00022 

5 realbase.gr 0,00017 

 

Γράφηµα 2: Μεταβολή ηµερήσιου ποσοστού επισκεψιµότητας Alexa 2009 - 2010 

 

Σηµαντικό στοιχείο της σηµαντικότητας του περιεχοµένου µιας ιστοσελίδας 

είναι ο αριθµός των σελίδων που διαβάζουν οι επισκέπτες κατά την επίσκεψή τους. 

Αυξηµένος αριθµός σελίδων σηµαίνει ότι το περιεχόµενο της ιστοσελίδας είναι 

ελκυστικό και ενδιαφέρον. Παρατηρείται πως αν και η ιστοσελίδα spiti24 βρίσκεται 

στην 3η θέση από πλευράς δηµοτικότητας, καταλαµβάνει την 1η θέση ως προς τον 

µέσο όρο των σελίδων που διαβάζουν οι επισκέπτες. 
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Πίνακας 3: Daily Pageviews per user Alexa ∆εκ. 2010 

Α/Α Ιστοσελίδες Daily Pageviews per user 

1 spitogatos.gr 15,1 

2 tospitimou.gr 14,0 

3 spiti24.gr 17,0 

4 helona.gr 9,3 

5 realbase.gr 2,9 

 

Γράφηµα 3: Daily Pageviews per user Alexa 2009 - 2010 

 

 

Αντίστοιχα σηµαντικός δείκτης είναι και το Bounce Rate που δείχνει το 

ποσοστό των επισκεπτών που εγκατέλειψαν την ιστοσελίδα διαβάζοντας µόνο την 

πρώτη σελίδα. Όσο χαµηλότερο το ποσοστό, τόσο πιο σηµαντική θεωρείται µια 

ιστοσελίδα, που σηµαίνει ότι οι επισκέπτες τη βρήκαν ενδιαφέρουσα και διάβασαν 

και άλλες σελίδες της. Σε αντίθεση µε την realbase και την helona οι υπόλοιπες 

παρουσιάζουν µέσο Bounce Rate περίπου 20%. 
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Πίνακας 4: Bounce Rate Alexa ∆εκ. 2010 

Α/Α Ιστοσελίδες Bounce Rate % 

1 spitogatos.gr 19.7 

2 tospitimou.gr 22.2 

3 spiti24.gr 22.0 

4 helona.gr 38.2 

5 realbase.gr 41.7 

 

Γράφηµα 4 : Bounce Rate Alexa 2009 - 2010 

 

 

Τέλος ιδιαίτερη σηµασία έχει ο συνολικός χρόνος επίσκεψης της ιστοσελίδας. 

Παρατηρούµε ότι η ιστοσελίδα tospitimou έχει τον µεγαλύτερο µέσο όρο παραµονής 

τον ∆εκέµβριο του 2010, αλλά σε βάθος χρόνου έχει έντονες διακυµάνσεις.  
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Πίνακας 5: Ηµερήσιος χρόνος παραµονής στην ιστοσελίδα (µ.ο.) Alexa ∆εκ. 2010 

Α/Α Ιστοσελίδες Ηµερήσιο χρόνο παραµονής στην ιστοσελίδα 

(λεπτά) 

1 spitogatos.gr 14,6 

2 tospitimou.gr 21,3 

3 spiti24.gr 10,9 

4 helona.gr 4,2 

5 realbase.gr 2,3 

 

Γράφηµα 5: Ηµερήσιος χρόνος παραµονής στην ιστοσελίδα (µ.ο.) Alexa 2009 - 2010 

 

Οι άµεσοι ανταγωνιστές της MegaState είναι οι ιστοσελίδες προβολής 

ακινήτων κατασκευαστών και ιδιωτών. Αν και υστερούνται σηµαντικά σε 

δηµοτικότητα έναντι των ιστοσελίδων προβολής µεσιτών, ιδίως των τριών πρώτων 

spitogatos, tospitimou και spiti24, κερδίζουν συνεχώς έδαφος στη µάχη της 

δηµοτικότητας. Οι µόνοι ανταγωνιστές είναι οι gati.gr, homeview.gr και 

spitigrigora.gr.  

Η ιστοσελίδα gati.gr παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες της προς τους ιδιοκτήτες 

ακινήτων. Οι υποψήφιοι πελάτες όµως για ορισµένα ακίνητα χρεώνονται µε την 
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αποστολή sms, µε κόστος από 1,75 €4, για να δουν όλες τις λεπτοµέρειες του 

ακινήτου και τα στοιχεία επικοινωνίας µε τον ιδιοκτήτη. Προβάλει λεπτοµερή 

στοιχεία του ακινήτου µε φωτογραφίες και χάρτες και η µηχανή αναζήτησης 

περιλαµβάνει πολλά κριτήρια, ενώ µειονέκτηµά της θεωρείται το ότι δεν υποδιαιρεί 

τους Καποδιστριακούς ∆ήµους σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα και περιοχές. Το 

µεγαλύτερο ποσοστό των ακινήτων που είναι καταχωρηµένα βρίσκονται στην Αττική 

και στους γύρω από αυτή νοµούς. 

Η ιστοσελίδα homeview.gr παρέχει τις υπηρεσίες της δωρεάν τόσο στους 

ιδιοκτήτες όσο και στους υποψήφιους πελάτες. Προβάλει λεπτοµερή στοιχεία των 

ακινήτων µε φωτογραφίες και χάρτες. Η µηχανή αναζήτησης έχει ως κριτήρια µόνο 

τον Νοµό και τον ∆ήµο, χωρίς ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα και περιοχές, τον τύπο του 

ακινήτου, την τιµή και τον αριθµό των δωµατίων. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

ακινήτων βρίσκεται στο Νοµό Θεσσαλονίκης και στους όµορους νοµούς, 

κατατάσσοντας την σε τοπική κυρίως ιστοσελίδα αναζήτησης ακινήτων.  

Η ιστοσελίδα spitigrigora.gr χρεώνει για τις υπηρεσίες της τους 

κατασκευαστές και τους ιδιοκτήτες από 100 €5 ετησίως για την προβολή των 

ακινήτων τους. Για τους υποψήφιους πελάτες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Η 

προβολή των ακινήτων είναι περιγραφική και µε φωτογραφίες. Η µηχανή αναζήτησης 

είναι αναλυτική µε πολλά κριτήρια. Η πλειοψηφία των ακινήτων βρίσκονται στην 

Αττική και τους γύρω Νοµούς.  

Με βάση τα στοιχεία της Alexa η MegaState για τον µήνα ∆εκέµβριο είναι η 

πιο δηµοφιλής ιστοσελίδα, παρόλο που χρονικά είναι η νεότερη, καθώς άρχισε να 

λειτουργεί τον Μάιο του 2010. Ακολουθούν η gati η οποία ενώ τον τρίµηνο 

                                                 
4 Πηγή: www.gati.gr/site/content.php?sel=14 
5 http://www.spitigrigora.gr/about5sub.php?lang=el&subid=4 



 25 

Σεπτεµβρίου – Νοεµβρίου 2010 είναι πρώτη τον ∆εκέµβριο η δηµοτικότητά της 

πέφτει σηµαντικά. Αρκετά πιο κάτω είναι οι ιστοσελίδες spitigrigora και homeview. 

∆εν υπάρχουν προγενέστερα στοιχεία για τις ιστοσελίδες, καθώς η Alexa δεν τα 

εµφανίζει για ιστοσελίδες µε τόση χαµηλή δηµοτικότητα. Αναλυτικά: 

Πίνακας 6: ∆ηµοτικότητα Alexa ∆εκέµβριος 2010 

Α/Α Ιστοσελίδες Alexa Traffic Rank 

∆εκέµβριος 2010 

Alexa Traffic Rank 

Σεπ.- Νοεµ. 2010 

Traffic Rank in Greece 

∆εκέµβριος 2010 

1 megastate.gr 1.037.186 1.210.629 11.625 

2 gati.gr 1.597.096 1.019.865 18.744 

3 spitigrigora.gr 2.565.296 2.241.805 22.774 

4 homeview.gr 2.382.812 2.961.786 18.929 

 

Ακολουθεί ο µέσος όρος του αριθµού των σελίδων που διαβάζουν οι  

επισκέπτες. Παρατηρούµε ότι η MegaState έχει τον µεγαλύτερο µέσο όρο και 

ακολουθούν οι υπόλοιπες µε περίπου 5 σελίδες. 

Πίνακας 7: Daily Pageviews per user Alexa ∆εκ. 2010 

Α/Α Ιστοσελίδες Daily Pageviews per user 

∆εκέµβριος 2010 

Daily Pageviews per user 

Σεπ.- Νοεµ. 2010 

1 megastate.gr 8,0 8,0 

2 gati.gr 5,0 6,8 

3 spitigrigora.gr 5,0 3,7 

4 homeview.gr 6,0 5,3 
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο δείκτης Bounce Rate. Το καλύτερο ποσοστό 

έχει η spitigrigora τον ∆εκέµβριο του 2010. Σαν µέσο όρο του τριµήνου οι τρεις 

πρώτες είναι σχετικά κοντά, ενώ η homeview έχει απογοητευτικά υψηλό δείκτη. 

Πίνακας 8: Bounce Rate Alexa ∆εκ. 2010 

Α/Α Ιστοσελίδες Bounce Rate ∆εκέµβριος 2010 Bounce Rate Σεπ.- Νοεµ. 2010 

1 megastate.gr 36.6 30.6 

2 gati.gr 28.6 25.0 

3 spitigrigora.gr 11.1 25.0 

4 homeview.gr 77.8 57.1 

 

Ο µέσος ηµερήσιος χρόνος παραµονής στην ιστοσελίδα παρουσιάζεται 

παρακάτω µε τη MegaState να είναι πρώτη µε σηµαντική διαφορά από τις υπόλοιπες.  

Πίνακας 9: Ηµερήσιος χρόνος παραµονής στην ιστοσελίδα Alexa ∆εκ. 2010 

Α/Α Ιστοσελίδες Ηµερήσιος χρόνος παραµονής 

στην ιστοσελίδα ∆εκέµβριος 

2010 (λεπτά) 

Ηµερήσιος χρόνος 

παραµονής στην ιστοσελίδα 

Σεπ.- Νοεµ. 2010 (λεπτά) 

1 megastate.gr 15,0 12,1 

2 gati.gr 2,0 3,7 

3 spitigrigora.gr 3,2 2,5 

4 homeview.gr 5,9 4,2 

 

Παρατηρούµε λοιπόν πως ο ανταγωνισµός είναι έντονος κυρίως ανάµεσα σε 

ιστοσελίδες για µεσίτες καθώς υπάρχει πληθώρα από αυτές. Οι τρεις καλύτερες έχουν 

πολύ υψηλή δηµοτικότητα, ενώ όλες οι υπόλοιπες είναι περίπου στα ίδια επίπεδα 
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δηµοτικότητας µε τις αντίστοιχες για τους ιδιοκτήτες, όπου είναι πολύ χαµηλή. Η 

MegaState σε σύντοµο χρονικό διάστηµα έχει καταφέρει να είναι πρώτη µεταξύ των 

ιστοσελίδων για ιδιοκτήτες ακινήτων και η ανοδική αυτή κίνηση συνεχίζεται, 

δίνοντας καλές προοπτικές για το µέλλον. Τον Μάιο του 2010 είχε τη θέση 

24.000.000 στην κατάταξη της Alexa και τώρα βρίσκεται στη θέση 1.037.186. Οι 

υπηρεσίες που προσφέρει η MegaState συγκρίνονται µόνο µε αυτές της homeview, 

γιατί και οι δυο είναι εντελώς δωρεάν, αντίθετα µε τις άλλες δυο που η µια χρεώνει 

τους κατασκευαστές και η άλλη τους υποψήφιους πελάτες σε ορισµένες περιπτώσεις. 

Στο σχήµα 1 παρουσιάζεται η απεικόνιση του µοντέλου πέντε δυνάµεων του 

Porter. 

 

Σχήµα 1: Μοντέλο πέντε δυνάµεων του Porter 

 

 

 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 
• Η φιλοσοφία της MegaState τον 

αποτρέπει 
• Υψηλές απαιτήσεις σε κεφάλαια 
• Υψηλές απαιτήσεις σε προσωπικό 
• Έσοδα µόνο από διαφηµίσεις 

ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ 
• Υποψήφιοι 
πελάτες 

ΥΠΟΚΑΤΆΣΤΑΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
• Μεσίτες 
• Εφηµερίδες 
• Περιοδικά 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
• Ιστοσελίδες για µεσίτες 
• Ιστοσελίδες για ιδιοκτήτες 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
• Κατασκευαστές 
• Ιδιώτες 
• Τράπεζες 
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2.2.6 Τελευταίες Εξελίξεις 

Οι διεργασίες στον χώρο των ιστοσελίδων αναζήτησης ακινήτων είναι 

σηµαντικές. Παρατηρούµε συνεχώς την είσοδο νέων ανταγωνιστών, κυρίως 

ιστοσελίδες για µεσίτες, και την απαξίωση παλαιοτέρων, αφού οι ιδιοκτήτες τους 

εγκατέλειψαν το εγχείρηµά τους. Η ήδη υπάρχουσες ιστοσελίδες ενισχύονται για 

ανταπεξέλθουν έναντι του ανταγωνισµού. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η 

spitogatos6 όπου το Venture Capital fund Oxygen Taneo Neoventures Α.Κ.Ε.Σ. 

επένδυσε τον Νοέµβριο του 2009 750.000 €. Πολλά έντυπα µέσα ( Αγγελιοχώρος, 

Χρυσή Ευκαιρία) έχουν προχωρήσει στη προβολή των περιεχοµένων τους στο 

διαδίκτυο, προβλέποντας την µεταστροφή των πελατών τους στο διαδίκτυο. 

Ακόµα και οι ίδιοι κατασκευαστές µε τους συλλόγους τους προσπαθούν να 

δηµιουργήσουν ιστοσελίδες για την προβολή των ακινήτων των µελών τους. Ως τώρα 

έχει υλοποιηθεί η ιστοσελίδα του Συνδέσµου Οικοδοµικών Επιχειρήσεων Βορείου 

Ελλάδος
7.  

 

2.3 Ανάλυση τάσεων εξωτερικού περιβάλλοντος (trend analysis) 

Εκτός από την ανάλυση PEST και το µοντέλο των πέντε δυνάµεων του Porter, 

µπορούµε να επιχειρήσουµε µια ανάλυση τάσεων (trend analysis) του εξωτερικού 

περιβάλλοντος για να εντοπίσουµε επιπλέον σηµεία για τις εξελίξεις στο άµεσο 

µέλλον. 

Οι σηµαντικότερες µεταβλητές που σχετίζονται µε τις δυνάµεις του έµµεσου 

περιβάλλοντος είναι η κοινωνικο-πολιτιστική διάσταση, η οικονοµία, τεχνολογία, και 

η νοµικο-πολιτιστική διάσταση. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία της 
                                                 
6 Πηγή: http://www.capital.gr/News.asp?id=851238 
7 Πηγή: http://realestate.soebe.gr/ 
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εταιρείας είναι οι ανταγωνιστές, οι ιδιοκτήτες ακίνητων, οι πελάτες, η κυβέρνηση και 

οι εργαζόµενοι της επιχείρησης. Ακολούθως εντοπίζουµε τις τάσεις που 

διαµορφώνουν οι µεταβλητές σε σχέση µε τους παράγοντες.  

Πίνακας 10: Ανάλυση τάσεων εξωτερικού περιβάλλοντος 

∆υνάµεις έµµεσου περιβάλλοντος  

Κοινωνικοπολιτιστικές Οικονοµία Τεχνολογία Νοµικοπολιτικές 

Μεταβλητές 1) Συνήθειες 

 

1) Εθνική οικον. / 

ανάπτυξη 

2) Εισόδηµα 

3) Ρευστότητα 

4) ∆ανεισµός 

1) Χρήση 

διαδικτύου  

2) Ταχύτητα 

διαδικτύου 

1) Νόµοι 

2) Κίνητρα 

3) Φορολογία 

4) Πολιτικό κλίµα 

 

Παράγοντες  

Ανταγωνιστές - Πτώση των έντυπων 

αγγελιών 

- Έντονος ανταγωνισµός 

µεσιτών 

- Έντονος ανταγωνισµός 

ιστοσελίδων µεσιτών 

-Αύξηση 

υπηρεσιών 

- ∆εν υπάρχει θεσµικό 

πλαίσιο για τους µεσίτες 

Ιδιοκτήτες - Οικονοµικότερες λύσεις 

πώλησης ακινήτων 

- Κρίση στον χώρο των 

ακινήτων 

- Νέα εργαλεία 

προβολής 

ακινήτων 

- Αύξηση των φόρων 

(ΕΤΑΚ, ΦΠΑ) 

Πελάτες - Οικονοµικότερες λύσεις 

αναζήτησης ακινήτων 

- Έλλειψη ρευστότητας 

- «Πάγωµα» δανείων 

- Νέα εργαλεία 

αναζήτησης 

ακινήτων 

- Ασταθές πολιτικό 

κλίµα 

- Αύξηση των φόρων 

(ΕΤΑΚ, ΦΠΑ) 

Κυβέρνηση  - Έλλειψη πολιτικής 

στήριξης της οικοδοµικής 

δραστηριότητας 

 - Αυξήσεις φόρων 

- Πολιτική αστάθεια 

Προσωπικό  - Υψηλό κόστος εργασίας   
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Ο παραπάνω πίνακας µας οδηγεί στα εξής συµπεράσµατα: 

1) Η οικονοµική συγκυρία µε την µεγάλη χρηµατοοικονοµική κρίση που 

αντιµετωπίζει η Ελλάδα, έχει έντονες αρνητικές συνέπειες για τον χώρο των 

ακινήτων, µε κατακόρυφη πτώση της οικοδοµικής δραστηριότητας και  των 

αγοραπωλησιών. Παρόλο αυτά οι ιδιοκτήτες ακινήτων αναζητούν νέους 

οικονοµικούς τρόπους προβολής των ακινήτων εκµεταλλευόµενοι τις δωρεάν 

αγγελίες στο διαδίκτυο. 

2) Η έλλειψη ρευστότητας και το «πάγωµα» των νέων δανείων από τις 

τράπεζες έχει µειώσει το ενδιαφέρον των υποψήφιων πελατών και τους έχει στρέψει 

σε οικονοµικότερες συναλλαγές. 

3) Ακόµα και τα έντυπα µέσα αγγελιών έχουν στραφεί στο διαδίκτυο µε 

ηλεκτρονικές εκδόσεις των φύλλων τους, αφού έχουν αντιληφθεί την µεταστροφή 

των πελατών τους στο διαδίκτυο.  

4) Η ανάπτυξη και η διάδοση του διαδικτύου έχει δώσει σηµαντική ώθηση 

στις ιστοσελίδες προβολής ακινήτων. 

5) Το ασταθές πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον επιδεινώνει το κλίµα 

σηµαντικά στην αγορά ακινήτων. 

 

2.4 Συµπεράσµατα της ανάλυσης του µίκρο – µάκρο 

περιβάλλοντος   

Με την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος παρατηρούµε πως η 

οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει σηµαντικά τον κλάδο των ακινήτων. Αντίθετα οι 

ιστοσελίδες προβολής ακινήτων συνεχίζουν να αναπτύσσονται, καθώς αποτελούν ένα 
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σύγχρονο εργαλείο αναζήτησης ακινήτων και αντικαθιστούν σιγά σιγά τις 

παραδοσιακές έντυπες αγγελίες. Οι µεσίτες και οι ιδιοκτήτες πλέον προβάλουν τα 

ακίνητα τους στο διαδίκτυο, εκµεταλλευόµενοι τις δυνατότητές του και την 

αναλυτικότερη και αποτελεσµατικότερη προβολή των ακινήτων τους. 

Στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, παρατηρούµε ότι η είσοδος νέων 

ανταγωνιστών είναι σχετικά εύκολη, όµως η φιλοσοφία και ο τρόπος λειτουργίας της 

MegαState εκτινάσσει το κόστος λειτουργίας, λειτουργώντας αποτρεπτικά την ίδρυση 

ιστοσελίδων µε αυτό τον τρόπο λειτουργίας.. Υπάρχει πληθώρα ιστοσελίδων 

προβολής ακινήτων, κυρίως όµως για µεσίτες και αρκετές ιστοσελίδες αγγελιών 

διαφόρου τύπου. Αποκλειστικά για ιδιοκτήτες ο ανταγωνισµός είναι πολύ µικρός και 

η MegaState έχει καταφέρει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να αναρριχηθεί στην 

πρώτη θέση.  
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3. Επιλογή Στρατηγικής 

3.1 Ανάλυση SWOT 

Με τα συµπεράσµατα της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος, θα σχηµατίσουµε ένα κατάλογο µε τα δυνατά και αδύνατα σηµεία της 

MegaState και µε τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν. 

 

3.1.1 ∆υνατά σηµεία 

1) ∆ωρεάν Υπηρεσίες: Προσφέρει τις υπηρεσίες της δωρεάν τόσο στους 

ιδιοκτήτες των ακινήτων, όσο και στους υποψήφιους πελάτες. Είναι µια από τις λίγες 

ιστοσελίδες προβολής ακινήτων στην Ελλάδα που το κάνει και έχει κερδίσει ήδη την 

πρώτη θέση µεταξύ αυτών σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

2) Κάλυψη αναγκών: Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των ιδιοκτητών για 

αποτελεσµατική και αναλυτική προβολή των ακινήτων που διαθέτουν προς πώληση ή 

ενοικίαση. Παρέχει χρήσιµα εργαλεία αναζήτησης στους υποψήφιους πελάτες για 

διευκόλυνση της αναζήτησής τους και στην οµαδοποίηση των αποτελεσµάτων αυτής.  

3) Ακίνητα κατασκευαστών: ∆ηµιουργείται µια αναλυτική βάση δεδοµένων 

µε τα ακίνητα των κατασκευαστών από όλη την Ελλάδα, µοναδική ως τώρα. Οι 

κατασκευαστές πλέον µπορούν να προβάλουν δωρεάν τα ακίνητά τους και χωρίς την 

διαµεσολάβηση µεσίτη. 

4) Ακίνητα τραπεζών:  Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα δηµιουργηθεί µια 

βάση δεδοµένων για τα ακίνητα των τραπεζών που είναι προς δηµοπράτηση ή 

πλειστηριασµό. Ως τώρα προβάλλονταν µεµονωµένα από τις ιστοσελίδες των 

τραπεζών και σε διάφορες ιστοσελίδες υπό τη µορφή δελτίου τύπου. 
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5) Υψηλή ποιότητα: Η ιστοσελίδα είναι καλοσχεδιασµένη, λειτουργική και 

εύκολη στην χρήση. Λειτουργεί από ένα server των ΗΠΑ µε υψηλές προδιαγραφές 

λειτουργίας. 

6) Υγιής οικονοµική κατάσταση  

 

3.1.2 Αδύνατα σηµεία 

1) Υψηλό κόστος αρχικής επένδυσης: Η φιλοσοφία της δωρεάν παροχής 

υπηρεσιών, οι επαφές µε όλους τους κατασκευαστές από όλη την Ελλάδα και η 

πολυπλοκότητα κατασκευής της ιστοσελίδας αύξησαν σηµαντικά το κόστος της 

επένδυσης.  

2) Υψηλό λειτουργικό κόστος: Η καταχώριση των ακινήτων γίνεται µόνο από 

στελέχη της εταιρείας και η διαρκή επαφή µε τους ιδιοκτήτες για την ενηµέρωση της 

βάσης δεδοµένων αυξάνει σηµαντικά το κόστος λειτουργίας. Σε όλες τις υπόλοιπες 

ιστοσελίδες η καταχώρηση γίνεται από τον ιδιοκτήτη αυτόµατα µε είσοδο στην 

ιστοσελίδα. 

3) Νέα ιστοσελίδα: Ως νέα ιστοσελίδα απαιτείται αρκετός χρόνος και 

διαφηµιστικές δαπάνες για να διαδοθεί. Επίσης οι µηχανές αναζήτησης (Google) δεν 

«εµπιστεύονται» νέες ιστοσελίδες και δεν τις κατατάσσουν υψηλά στα αποτελέσµατα 

αναζήτησης.  

4) Έλλειψη εσόδων αρχικά: Το πρώτο διάστηµα λειτουργίας της εταιρείας τα 

έσοδα προβλέπονται µηδενικά, έως να εδραιωθεί στο χώρο και να αυξήσει σηµαντικά 

την επισκεψιµότητα.  
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5) Εµπιστοσύνη προς την ιστοσελίδα: Ως νέα ιστοσελίδα απαιτείται χρόνος 

για να κερδίσει την εµπιστοσύνη των ιδιοκτητών για να προβάλουν τα ακίνητά τους, 

αλλά και των υποψήφιων πελατών για να αναζητούν ακίνητα. 

 

3.1.3 Ευκαιρίες 

1) Μικρός ανταγωνισµός:  Ο ανταγωνισµός για ιστοσελίδες προβολής 

ακινήτων από τους ιδιοκτήτες είναι πολύ µικρός και υπάρχει η δυνατότητα 

καθιέρωσης στον χώρο. 

2)  Στροφή στο διαδίκτυο: Οι άνθρωποι πλέον χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για 

ενηµέρωση, αγορές, διασκέδαση και πλέον αποτελεί κοµµάτι της καθηµερινότητας. 

Συνεπώς νέα εργαλεία βρίσκουν εφαρµογή και παρέχουν λύσεις για την διευκόλυνσή 

τους. 

3) Παγκόσµιο διαδίκτυο: Το διαδίκτυο είναι παγκόσµιο. Για µια τουριστική 

χώρα όπως την Ελλάδα µπορούν οι ιδιοκτήτες να προβάλουν τα ακίνητά τους και 

υποψήφιοι πελάτες από όλο τον κόσµο να τα αναζητήσουν. 

4) Υψηλός ρυθµός ανάπτυξης του κλάδου: Ο κλάδος των ιστοσελίδων 

προβολής ακινήτων αναπτύσσεται ραγδαία, ως εναλλακτική µορφή προβολής και 

διαφήµισης.  

 

3.1.4 Απειλές 

1) Μείωση οικοδοµικής δραστηριότητας: Ο κατασκευαστικός κλάδος µε τη 

µείωση της οικοδοµικής δραστηριότητας και των πωλήσεων έχει έρθει σε δεινή 

οικονοµική θέση και πολλοί κατασκευαστές έχουν χρεοκοπήσει.  
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2) Μείωση στη χορήγηση στεγαστικών δανείων: Μείωση του αριθµού των 

υποψήφιων πελατών, καθώς δυσκολεύονται στην εξεύρεση χρηµατοδότησης.  

3) Ανταγωνισµός: Ο ανταγωνισµός µεταξύ των ιστοσελίδων είναι έντονος και 

είναι πολύ εύκολο νέοι ανταγωνιστές να εισέλθουν στο χώρο. 

4) Οικονοµική αστάθεια: Η είσοδος της Ελλάδας στον µηχανισµό στήριξης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, λόγω της κρίσης 

χρέους που αντιµετωπίζει η χώρα, έχει επιβαρύνει σηµαντικά το επιχειρηµατικό 

κλίµα και την καταναλωτική συµπεριφορά. 

Στον πίνακα 11 παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά σηµεία της ανάλυσης 

SWOT. 

Πίνακας 9: Ανάλυση SWOT 

Εσωτερικοί 

παράγοντες 

∆υνατά σηµεία 

1) ∆ωρεάν Υπηρεσίες 

2) Κάλυψη αναγκών 

3) Ακίνητα κατασκευαστών 

4) Ακίνητα τραπεζών 

5) Υψηλή ποιότητα 

6) Υγιής οικονοµική κατάσταση  

 

Αδύνατα σηµεία 

1) Υψηλό κόστος αρχικής επένδυσης 

2) Υψηλό λειτουργικό κόστος 

3) Νέα ιστοσελίδα 

4) Έλλειψη εσόδων αρχικά 

5) Εµπιστοσύνη προς την ιστοσελίδα 

 

Εξωτερικοί 

παράγοντες 

Ευκαιρίες 

1) Μικρός ανταγωνισµός 

2) Στροφή στο διαδίκτυο 

3) Παγκόσµιο διαδίκτυο 

4) Υψηλός ρυθµός ανάπτυξης του κλάδου 

 

Απειλές 

1) Μείωση οικοδοµικής δραστηριότητας 

2) Μείωση στη χορήγηση στεγαστικών δανείων 

3) Ανταγωνισµός 

4) Οικονοµική αστάθεια 
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 3.2 Κίνδυνοι σε περίπτωση αδράνειας 

Ο σχεδιασµός της επένδυσης στη MegaState προβλέπει ότι τα πρώτα χρόνια 

λειτουργίας της οι επενδυτές µε το αρχικό κεφάλαιο θα καλύπτουν τα έξοδα 

λειτουργίας και προβολής της ιστοσελίδας, χωρίς να προσβλέπουν σε έσοδα, µέχρι 

την καθιέρωσή της. Ουσιαστικά ξεκίνα σε αδράνεια και ο µόνος κίνδυνος είναι να 

µην υπάρξουν έσοδα για περισσότερο από το προβλεπόµενο διάστηµα. Η φιλοσοφία 

της δωρεάν παροχής των υπηρεσιών δηµιουργεί επιχειρηµατικούς κινδύνους, αλλά 

υπάρχει η πίστη πως η ιστοσελίδα είναι ένα σηµαντικό εργαλείο στα χέρια των 

εµπλεκόµενων µερών και ήδη από το πρώτο διάστηµα λειτουργίας της έχει τύχει 

θερµής υποδοχής.  

 

3.3 Στρατηγικός στόχος 

Στρατηγικός στόχος της MegaState είναι τα επόµενα 3 χρόνια να καθιερωθεί 

ως ιστοσελίδα αναζήτησης ακινήτων και να δηµιουργήσει νέα δεδοµένα στο χώρο 

των ακινήτων. Η πρωτοποριακή της φιλοσοφία µε την δωρεάν παροχή υπηρεσιών 

προβολής των ακινήτων των ιδιοκτητών και της δωρεάν αναζήτησης των υποψήφιων 

αγοραστών θα συντελέσει στη µείωση του κόστους αγοραπωλησίας των ακινήτων. Η 

µοναδικότητά της αυτή σκοπό έχει να γίνει η µελλοντική µορφή αναζήτησης 

ακινήτων.   

Για την υλοποίηση του στρατηγικού στόχου ως τώρα η MegaState προχώρησε 

στις εξής κινήσεις: 

• Η οµάδα καθόρισε µετά από πολύµηνες συζητήσεις την φιλοσοφία και τον 

τρόπο λειτουργίας της ιστοσελίδας µε µοναδικό γνώµονα να προσφέρουν κάτι 

καινούριο, λειτουργικό και δωρεάν, στον χώρο των ιστοσελίδων αναζήτησης 
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ακινήτων. Καθορίστηκε το ύψος της επένδυσης και το ύψος των κεφαλαίων 

που απαιτούνται για τη συντήρησή της έως την ύπαρξη εισροών του 

εγχειρήµατος.  

• Ένα χρόνο πριν την έναρξη λειτουργίας της τα στελέχη της αναζήτησαν και 

ήρθαν σε επαφή µε κατασκευαστές από όλη την Ελλάδα µε σκοπό την 

ενηµέρωση για τον τρόπο λειτουργίας και την συνεργασία τους. 

• Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε όσο το δυνατόν πιο εύχρηστη 

και λειτουργική διευκολύνοντας την αναζήτηση των υποψηφίων πελατών και 

παρέχοντας την πληρέστερη περιγραφή των ακινήτων. 

• Με την έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας τον Μάιο του 2010 τα στελέχη 

της επικοινώνησαν µε πάνω από 1.500 κατασκευαστές και τους ενηµέρωσαν 

για την έναρξη της λειτουργίας της και τους τρόπους καταχώρισης των 

ακινήτων. Από τότε κάθε µήνα το τµήµα καταχώρισης ακινήτων επικοινωνεί 

µε τους κατασκευαστές και ανανεώνει τις αγγελίες, µε σκοπό την συνεχή 

ανανέωση και την αποφυγή προβολής ανενεργών αγγελιών.  

• Τον Ιούνιο του 2010 ξεκίνησε η διαφηµιστική προβολή της ιστοσελίδας µε 

θεαµατικά αποτελέσµατα. 

• Τον ∆εκέµβριο του 2010 ξεκίνησαν οι επαφές µε τράπεζες και εταιρίες 

Leasing µε σκοπό την προβολή των ακινήτων που έχουν προς δηµοπράτηση ή 

πλειστηριασµό. 

 

 

 



 38 

3.4 Βασικοί άξονες υλοποίησης του σχεδίου 

Θα ακολουθήσει η ανάλυση του επιχειρηµατικού σχεδίου της MegaState για 

την ίδρυση και για τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας της. 

 

3.4.1 Λόγοι επιλογής της φιλοσοφίας 

Τα στελέχη της MegaState αποφάσισαν να ακολουθήσουν την φιλοσοφία της 

δηµιουργίας µιας ιστοσελίδας αναζήτησης ακινήτων αποκλειστικά για ιδιοκτήτες 

ακινήτων, γιατί στο χώρο υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες που προβάλουν κυρίως 

ακίνητα µεσιτών, άλλες δωρεάν και άλλες µε αντίτιµο. Η αγοραπωλησία όµως τότε 

επιβαρύνεται µε την µεσιτική αµοιβή, αυξάνοντας το κόστος της. Υπήρχαν τρεις 

ιστοσελίδες αναζήτησης ακινήτων για ιδιοκτήτες οι οποίες η µια ήταν δωρεάν για όλα 

τα µέρη, αλλά τοπικού χαρακτήρα, η άλλη χρεώνει τους ιδιοκτήτες και η άλλη σε 

ορισµένες περιπτώσεις τους πελάτες.  

Ο χώρος των ιστοσελίδων προβολής ακινήτων µεσιτών θεωρήθηκε από τα 

στελέχη κορεσµένος και µε λίγα περιθώρια εφαρµογής καινοτόµων ιδεών. Αντίθετα 

στον χώρο των ιστοσελίδων προβολής ακινήτων ιδιοκτητών ήταν µικρός ο αριθµός 

των ιστοσελίδων και µε µικρή επισκεψιµότητα. Αποφασίστηκε, λοιπόν, να 

δηµιουργηθεί µια ιστοσελίδα παροχής δωρεάν υπηρεσιών τόσο στους ιδιοκτήτες όσο 

και στους υποψήφιους πελάτες. Τα οφέλη και για τις δύο πλευρές είναι σηµαντικά 

καθώς οι ιδιοκτήτες µπορούν να προβάλουν δωρεάν τα ακίνητά τους συγκεντρωµένα 

όλα σε µια βάση δεδοµένων και οι υποψήφιοι πελάτες µε τα εύχρηστα εργαλεία 

αναζήτησης να αναζητήσουν ακίνητα από όλη την Ελλάδα µόνο από τον υπολογιστή 

τους, χωρίς καµία επιβάρυνση στην αγοραπωλησία και για τις δυο πλευρές.    
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Η οµάδα της MegaState θεωρεί ότι µε την ιστοσελίδα παρέχει µια πραγµατική 

υπηρεσία στο κοινωνικό σύνολο δωρεάν, µειώνοντας το κόστος και διευκολύνοντας 

την αγοραπωλησία ακινήτων στην Ελλάδα. Η καινοτόµα αυτή φιλοσοφία έδωσε τα 

θεµέλια για την ίδρυση της MegaState και το εφαλτήριο για την ανάπτυξη και 

καθιέρωσή της στο χώρο. 

 

3.4.2 Τρόπος λειτουργίας  

Με βάση το οργανόγραµµα που παρουσιάστηκε στην αρχή είναι διακριτές οι 

αρµοδιότητες και οι εργασίες του κάθε τµήµατος. Ο διευθύνων σύµβουλος και το 

διοικητικό συµβούλιο έχουν την ευθύνη του συντονισµού και της οργάνωσης της 

επιχείρησης και επεµβαίνουν όπου κρίνεται απαραίτητο. Συγκεκριµένα: 

  Το τµήµα σχεδιασµού και ανάπτυξης ιστοσελίδας έχει αναλάβει από την 

αρχή την δηµιουργία της ιστοσελίδας και την παραµετροποίηση της ώστε να γίνει πιο 

εύχρηστη και λειτουργική. Έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας της 24 ώρες το 

24ωρο και παρεµβαίνει όταν παρουσιάζονται προβλήµατα. Τυχόν βελτιστοποιήσεις 

που µπορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της και αλλαγές που 

προτείνονται από τους χρήστες επεξεργάζονται και εφαρµόζονται µε απώτερο σκοπό 

την λειτουργικότητα. 

Το τµήµα ακινήτων χωρίζεται σε δυο τµήµατα: Το τµήµα καταχώρισης 

ακινήτων και το τµήµα αναζήτησης.  

Το τµήµα αναζήτησης έχει ως ευθύνη την αναζήτηση κατασκευαστών από 

όλη την Ελλάδα και την ενηµέρωσή τους για την ιστοσελίδα και τα πλεονεκτήµατά 

της. Ουσιαστικά είναι το αρχαιότερο τµήµα καθώς ξεκίνησε την λειτουργία του πολύ 

πριν από οποιοδήποτε άλλο. Παρόλο που έχει εντοπίσει περίπου 1.500 
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κατασκευαστές από όλη την Ελλάδα η δραστηριότητα του για την αναζήτηση νέων 

δεν σταµατά και συνεχίζει να ενηµερώνει αυτούς που έχουν εντοπιστεί και δεν έχουν 

καταχωρηθεί ακόµα. Έχει αναλάβει και την ευθύνη των επαφών µε τις τράπεζες και 

τις εταιρείες Leasing για την καταχώρηση των ακινήτων τους, ώστε να γίνει η 

ιστοσελίδα πιο ολοκληρωµένη.  

Το τµήµα καταχώρισης αναλαµβάνει να καταχωρεί όλα τα ακίνητα στην 

ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες των ακινήτων έρχονται µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, 

µε fax, τηλεφωνικά και µε το ταχυδροµείο. Τα καταχωρούν στη βάση δεδοµένων της 

ιστοσελίδας και κάνοντας όλες τις τροποποιήσεις των φωτογραφιών και των σχεδίων. 

Επίσης επικοινωνεί µια φορά το δίµηνο περίπου µε τους καταχωρηµένους, εάν δεν 

έχουν επικοινωνήσει οι ίδιοι, για την ανανέωση της αγγελίας µε σκοπό τα ακίνητα 

της ιστοσελίδας να είναι µόνιµα up to date και να µην υπάρχουν ανενεργές αγγελίες. 

Το τµήµα διαφήµισης διαχειρίζεται τις διαφηµίσεις και τις προβεβληµένες 

αγγελίες που καταχωρούνται στην ιστοσελίδα. Σε συνεννόηση µε τους 

διαφηµιζόµενους καθορίζουν τον τύπο, τη διάρκεια, το κόστος και την µακέτα της 

διαφήµισης. Επίσης αναζητούν συνεχώς νέους πελάτες και νέους τρόπος προβολής 

των. 

Το τµήµα Marketing διαχειρίζεται την προβολή της ιστοσελίδας σε άλλα µέσα 

µε σκοπό να γίνει το συντοµότερο δυνατό γνωστή. Το κύριο µέσο προώθησης είναι 

το Google Adwords ( διαφηµίσεις στα αποτελέσµατα αναζήτησης της Google) και 

καταχωρήσεις στον έντυπο τύπο.  

Το οικονοµικό τµήµα διαχειρίζεται µαζί µε το λογιστήριο όλες τις πληρωµές 

και την έκδοση όλων των απαραίτητων παραστατικών και µε reports ενηµερώνει την 

διοίκηση για την χρηµατοοικονοµική πορεία της εταιρείας. 



 41 

Θεωρήθηκε πως δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει νοµικό τµήµα και οι 

υπηρεσίες αυτές παρέχονται µε outsourcing από διακεκριµένους νοµικούς µε 

εξειδίκευση στο διαδίκτυο.  

Αφού αναλύσαµε τις δραστηριότητες του κάθε τµήµατος θα παρουσιάσουµε 

συνοπτικά τον τρόπο λειτουργίας. 

• Κατασκευή ιστοσελίδας και συνεχή βελτίωσή της 

• Αναζήτηση κατασκευαστών – ιδιοκτητών - τραπεζών 

• Επαφή µε τους κατασκευαστές για ενηµέρωση 

• Καταχώριση ακινήτων στη βάση δεδοµένων 

• ∆ιατήρηση της βάσης up to date 

• Προβολή της ιστοσελίδας 

• Πώληση διαφηµίσεων 
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4. Υλοποίηση στρατηγικού επιχειρηµατικού σχεδίου 

4.1 Υποδοµές 

Για την εύρυθµη λειτουργία της ιστοσελίδας ήταν απαραίτητη η δηµιουργία 

γραφείων για τη εγκατάσταση των στελεχών. Ενοικιάστηκε στη Λάρισα χώρος 

γραφείων συνολικού εµβαδού 120 τ.µ. µε ενοίκιο 400 € για την κάλυψη των αναγκών 

της εταιρείας. Τα γραφεία αυτά εξοπλίστηκαν µε έπιπλα, υπολογιστές, τηλεφωνικό 

κέντρο κ.α. Αναλυτικά το κόστος εγκατάστασης: 

Πίνακας 10: Κόστος υποδοµών 

Είδος Κόστος 

Έπιπλα 15.000 € 

Υπολογιστές. ∆ίκτυα, Εκτυπωτές 10.000 € 

Τηλεφωνικό κέντρο, συσκευές 5.000 € 

Σύνολο 30.000 € 

 

4.2 Κόστος Λειτουργίας - Έξοδα 

4.2.1 Μισθοδοσία 

Η ιστοσελίδα MegaState παρέχει υπηρεσίες και συνεπώς το κόστος 

λειτουργίας σε σηµαντικό βαθµό εξαρτάται από την µισθοδοσία. Συγκεκριµένα η 

εταιρεία στο αρχικό της στάδιο απασχολεί 3 υπαλλήλους και τον διευθύνων 

σύµβουλο. Ένας υπάλληλος είναι υπεύθυνος για το τµήµα ακινήτων, ένας για το 

τµήµα σχεδιασµού και ανάπτυξης της ιστοσελίδας και ένας για τα τµήµατα 

διαφήµισης, marketing και οικονοµικού. Με την ανάπτυξη της ιστοσελίδας υπάρχει 

πρόβλεψη για την κανονική στελέχωση των τµηµάτων. Η έλλειψη όµως εσόδων στην 
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αρχή αναγκάζει την εταιρεία να ακολουθήσει σφιχτή πολιτική για τον περιορισµό των 

εξόδων.  Οι συνολικές ετήσιες δαπάνες για την µισθοδοσία συµπεριλαµβανοµένου τις 

ασφαλιστικές εισφορές είναι: 

Πίνακας 11: Κόστος µισθοδοσίας 

Ειδικότητα Ετήσιος Μισθός Πλήθος Σύνολο 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 21.000 € 1 21.000 € 

Υπάλληλοι 16.800 € 3 50.400 € 

Σύνολο   71.400 € 

Προβλέπεται στη συµπλήρωση τριών ετών λειτουργίας τα τµήµατα να έχουν 

πλήρη στελέχωση, δηλαδή την πρόσληψη τριών επιπλέον υπαλλήλων.  

 

Πίνακας 12: Μισθοδοσία 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 21.000 € 21.000 € 21.000 € 21.000 € 21.000 € 

Υπάλληλοι 50.400 € 50.400 € 100.800 € 100.800 € 100.800 € 

Σύνολο 71.400 € 71.400 € 121.800 € 121.800 € 121.800 € 

 

4.2.2 Έξοδα Προβολής 

Σηµαντικό είναι και το κόστος διαφήµισης της ιστοσελίδας. Σε πρώτη φάση η 

µοναδική διαφήµιση που γίνεται είναι στο Google Adwords (διαφηµίσεις στα 

αποτελέσµατα αναζήτησης της Google) και στοιχίζει περίπου 1.000 € το µήνα 

παρέχοντας όµως περίπου 15.000 επισκέπτες το µήνα. Στο µέλλον θα ακολουθήσει 

και πιο επιθετική διαφηµιστική προβολή σε έντυπα µέσα ευρείας κυκλοφορίας και 

στο διαδίκτυο ανεβάζοντας σηµαντικά τα έξοδα διαφήµισης. Η µαζική προβολή 
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αναµένεται να γίνει µε τη συµπλήρωση ενός έτους λειτουργίας και αφού η βάση 

δεδοµένων θα έχει συγκεντρώσει ένα ικανοποιητικό αριθµό ακινήτων από όλη την 

Ελλάδα. 

Πίνακας 13: Έξοδα προβολής 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Google Adwords 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 

Λοιπές διαφηµίσεις 0 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 

Σύνολο 12.000 € 32.000 € 32.000 € 32.000 € 32.000 € 

 

4.2.3 Αποσβέσεις 

Για την απόσβεση των επίπλων και των πληροφοριακών συστηµάτων 

υπολογίστηκε 5ετής απόσβεση, δηλαδή 6.000 € ετησίως.  

 

4.2.4 Λοιπά έξοδα 

Στα λοιπά έξοδα συγκαταλέγονται τα ενοίκια των γραφείων 4.800 € ετησίως, 

η ∆ΕΗ 1.800 € ετησίως, ο ΟΤΕ 2.500 € ετησίως, τα αναλώσιµα γραφείου 1.000 € 

ετησίως και τα έξοδα µετακινήσεων του τµήµατος ακινήτων 5.000 € ετησίως. Τα 

έξοδα αυτά κατά τη διάρκεια της πενταετίας δεν πρόκειται να µεταβληθούν ιδιαίτερα.   
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Πίνακας 14: Λοιπά έξοδα 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Ενοίκια 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 

∆ΕΗ 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 

ΟΤΕ 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 

Αναλώσιµα 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 

Έξοδα µετακινήσεων 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 

Σύνολο 15.100 € 15.100 € 15.100 € 15.100 € 15.100 € 

 

4.3 Προβλέψεις 

Οι επενδυτές λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική συγκυρία και την 

καινοτοµία του εγχειρήµατος έχουν προβλέψει ότι για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας 

της ιστοσελίδας δεν πρόκειται να υπάρξουν έσοδα και έχουν δηµιουργήσει ένα 

αρχικό κεφάλαιο για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της ιστοσελίδας. Έσοδα 

από διαφηµίσεις και προβεβληµένες αγγελίες προβλέπονται δειλά δειλά από το 2012 

µε συνεχή αύξησή τους. Να αναφέρουµε ότι το 2012 προβλέπεται η Ελλάδα να 

αρχίσει να βγαίνει από την κρίση και αυτό θα επηρεάσει και το γενικότερο 

οικονοµικό κλίµα και τις προσδοκίες, µε συνέπεια και την αντιστροφή του κλίµατος 

και στην οικοδοµική δραστηριότητα. ∆εν πρέπει να παραβλεφθεί όµως η ρευστότητα 

της οικονοµικής κατάστασης και ο κίνδυνος χρεοκοπίας της Ελλάδας και αρκετών 

χωρών του Ευρωπαϊκού νότου που µπορεί να αλλάξει άρδην τις όποιες προβλέψείς. 

∆εχόµαστε σαν σενάριο ότι θα αποφευχθεί η χρεοκοπία και ότι από το 2012 θα 

αρχίσει η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας.   
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Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, για τις διαφηµίσεις και τις προβεβληµένες 

αγγελίες η ιστοσελίδα έχει χωριστεί στην κεντρική σελίδα και στους νοµούς, όπου 

προβάλλονται στοχευµένα οι διαφηµίσεις στο νοµό ή νοµούς που ενδιαφέρουν τον 

διαφηµιζόµενο. Συνεπώς ο διαφηµιστικός χώρος είναι πολλαπλάσιος και υπάρχει η 

δυνατότητα χαµηλότερου κόστους προβολής. Επίσης υπάρχει διαχωρισµός των 

νοµών µε βάση την επισκεψιµότητα και τον όγκο των προβαλλόµενων ακινήτων 

όπου ακολουθείται διαφορετική τιµολογιακή πολιτική. Συγκεκριµένα οι νοµοί 

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:   

Πίνακας 15: Οι κατηγορίες των  νοµών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η 2η 3η 

1 Ανατολικής Αττικής Αργολίδας Αιτωλοακαρνανίας 

2 Αττικής Αχαΐας Αρκαδίας 

3 Θεσσαλονίκης ∆υτικής Αττικής Άρτας 

4 Κεντρική σελίδα ∆ωδεκανήσου Βοιωτίας 

5 Πειραιώς Ηρακλείου Γρεβενών 

6   Ιωαννίνων ∆ράµας 

7   Κορινθίας Έβρου 

8   Κυκλάδων Εύβοιας 

9   Λάρισας Ευρυτανίας 

10   Μαγνησίας Ζακύνθου 

11   Πιερίας Ηλείας 

12   Ρεθύµνου Ηµαθίας 

13   Χαλκιδικής Θεσπρωτίας 

14   Χανίων Καβάλας 

15    Καρδίτσας 
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16     Καστοριάς 

17     Κέρκυρας 

18     Κεφαλληνίας 

19     Κιλκίς 

20     Κοζάνης 

21     Λακωνίας 

22     Λασιθίου 

23     Λέσβου 

24     Λευκάδας 

25     Μεσσηνίας 

26     Ξάνθης 

27     Πέλλας 

28     Πρέβεζας 

29     Ροδόπης 

30     Σάµου 

31     Σερρών 

32     Τρικάλων 

33     Φθιώτιδας 

34     Φλώρινας 

35     Φωκίδας 

36     Χίου 
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Η χωροθέτηση των διαφηµίσεων στην ιστοσελίδα είναι, µια στον χώρο της 

κεφαλίδας Α1 και τέσσερις δεξιά των αναζητήσεων Β 1, 2, 3, 4 σε µορφή banner. 

Εµφανίζονται και οι προβεβληµένες αγγελίες C 1, 2, 3, 4, 5 .  

Εικόνα 1: ∆ιάταξη διαφηµίσεων 

 

 

Το αντίστοιχο ετήσιο κόστος για κάθε κατηγορία είναι: 

Πίνακας 16: Τιµές ανά κατηγορία 

Θέση 1η 2η 3η 

Α 1 4.000 € 3.000 € 2.000 € 

B 1, 2, 3, 4 2.000 € 1.500 € 1.000 € 

C 1, 2, 3, 4, 5 1.500 € 1.000 € 500 € 

 

Προβεβληµένες 
Αγγελίες C 1, 2, 
3, 4, 5 

Θέση A 1 

Θέση B 1, 2, 3, 4 
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Παρατηρούµε ότι αντί να υπάρχει 1 διαφήµιση στην κεφαλίδα, 4 στα δεξιά 

των αναζητήσεων  και 5 προβεβληµένες καταχωρίσεις, προτιµήθηκε η διάσπαση του 

διαφηµιστικού χώρου µε βάση τους νοµούς και συνεπώς υπάρχει χώρος για 55 

διαφηµίσεις στην κεφαλίδα, 220 στα δεξιά των αναζητήσεων και 270 προβεβληµένες 

αγγελίες. Με την διάσπαση του διαφηµιστικού χώρου επιµερίζεται το κόστος 

προβολής και επιτυγχάνονται οι καλύτερές τιµές προβολής έναντι του ανταγωνισµού. 

Το κόστος προβολής δεν είναι απαγορευτικό και συγκριτικά µε άλλες ιστοσελίδες 

είναι αρκετά πιο χαµηλό. Ουσιαστικά, ακόµα και η πιο ακριβή διαφήµιση, η Α 1 στην 

1η  κατηγορία µε 4.000 € ετησίως, ισοδυναµεί µε την µεσιτική αµοιβή ενός ακινήτου 

αξίας 200.000 €. ∆ηλαδή, εάν ένας διαφηµιζόµενος πουλήσει ακίνητα µέσω της 

MegaState, αντί µέσω µεσίτη, αξίας άνω των 200.000 €, έχει κέρδος.    

Οι προβλέψεις της εταιρείας για τα έτη 2010 και 2011 είναι µηδενικά έσοδα. 

Το 2012 προβλέπεται 20% πληρότητα, 30% το 2013 και 40% το 2014. Ο 

υπολογισµός γίνεται µε την προϋπόθεση ότι το ετήσιο κόστος διαφήµισης για κάθε 

θέση και κατηγορία θα παραµείνει στα σηµερινά επίπεδα. 

 

Πίνακας 17: Προβλέψεις Εσόδων 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

∆ιαφηµίσεις 

κεφαλίδας 

0 € 0 € 23.200 € 34.800 € 46.400 € 

∆ιαφηµίσεις 

δεξιά 

0 € 0 € 53.600 € 80.400 € 107.200 € 

Προβεβληµένες 

αγγελίες 

0 € 0 € 39.500 € 59.250 € 79.000 € 

Σύνολο 0 € 0 € 116.300 € 174.450 € 232.600 € 
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4.4 Νεκρό Σηµείο 

Για την εύρυθµη λειτουργία της MegaState και την παροχή ολοκληρωµένων 

υπηρεσιών κρίνεται απαραίτητη η απασχόληση 3 υπαλλήλων και του διευθύνοντα 

συµβούλου και η κάλυψη όλων των λοιπών εξόδων. Ως κόστος προβολής απαιτείται 

µόνο η προβολή µέσω Google Adwords, ενώ η προβολή σε άλλα µέσα κρίνεται 

δευτερεύουσα.  

Συνεπώς όλα τα παραπάνω θεωρούνται σταθερά έξοδα και µε βάση αυτά θα 

υπολογίσουµε το νεκρό σηµείο της επένδυσης. Ως µεταβλητό κόστος θεωρείται η 

πρόσληψη των υπόλοιπων 3 υπαλλήλων για την πλήρη στελέχωση όλων των 

τµηµάτων και το κόστος προβολής σε άλλα µέσα.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το σύνολο των σταθερών εξόδων 

αναλυτικά. 

Πίνακας 18: Ετήσια σταθερά έξοδα 

Μισθοδοσία 71.400 € 

Έξοδα προβολής 12.000 € 

Αποσβέσεις 6.000 € 

Ενοίκια 4.800 € 

∆ΕΗ 1.800 € 

ΟΤΕ 2.500 € 

Αναλώσιµα 1.000 € 

Έξοδα µετακίνησης 5.000 € 

Σύνολο 104.500 € 
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Παρατηρούµε λοιπόν ότι το νεκρό σηµείο είναι στις 104.500 €, που σηµαίνει 

ότι για να καλύψει η εταιρεία τα έξοδά πρέπει να έχει τόσα έσοδα από διαφηµίσεις.  

Οι εταίροι έχουν διαθέσει ένα αρχικό κεφάλαιο 250.000 € το οποίο καλύπτει 

τα έξοδα εγκατάστασης και τα 2 πρώτα έτη λειτουργίας όπου προέβλεψαν, µε βάση 

το αρνητικό σενάριο, πως δεν πρόκειται να υπάρξουν καθόλου έσοδα από 

διαφηµίσεις. Σε περίπτωση που απαιτηθούν εκ νέου ιδία κεφάλαια θα 

χρηµατοδοτήσουν την επένδυση, καθώς υπάρχει η κατανόηση της δυσκολίας της 

οικονοµικής συγκυρίας και της δυσκολίας να εδραιωθεί η ιστοσελίδα στον χώρο και 

στη συνείδηση των επισκεπτών. 

 

4.5 Έσοδα – Έξοδα και αριθµοδείκτες 

Η εταιρική µορφή της MegaState είναι Οµόρρυθµος Εταιρεία. ∆εν 

υποχρεώνεται σε κατάρτιση ισολογισµού και τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας. Στον 

παρακάτω πίνακα εµφανίζονται οι προβλέψεις εσόδων - εξόδων για τα έτη 2010 – 

2014. 
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Πίνακας 19: Έσοδα – Έξοδα 2010 - 2014 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Έσοδα ∆ιαφηµίσεις 0 € 0 € 116.300 € 174.450 € 232.600 € 

Σύνολο  0 € 0 € 116.300 € 174.450 € 232.600 € 

Μισθοδοσία 71.400 € 71.400 € 121.800 € 121.800 € 121.800 € 

Έξοδα προβολής 12.000 € 32.000 € 32.000 € 32.000 € 32.000 € 

Αποσβέσεις 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 

Έξοδα 

Λοιπά έξοδα 15.100 € 15.100 € 15.100 € 15.100 € 15.100 € 

Σύνολο  104.500 € 124.500 € 174.900 € 174.900 € 174.900 € 

Κέρδη / 

Ζηµίες προ 

φόρων 

 - 104.500 € - 124.500 € - 58.600 € - 450 € 57.700 € 

  

Παρατηρούµε πως η επένδυση είναι ζηµιογόνα για τα πρώτα 4 έτη 

λειτουργίας της και τα πρώτα κέρδη εµφανίζονται το πέµπτο έτος. Οι προβλέψεις 

αυτές αφορούν το χείριστο σενάριο που επέλεξαν το διοικητικό συµβούλιο σε 

συνεργασία µε τον διευθύνοντα σύµβουλο.  

Η εικόνα αυτή είναι αρκετά αρνητική για την επένδυση, αλλά οποιαδήποτε 

ιστοσελίδα παγκοσµίως θέλει αρκετό χρόνο να εδραιωθεί και να αρχίσει να εµφανίζει 

έσοδα. Οι επενδυτές έχουν την υποµονή και την επάρκεια κεφαλαίων να 

υποστηρίξουν την ιστοσελίδα, καθώς είναι πεπεισµένοι για τις πρωτοποριακές 

υπηρεσίες που θα παρέχει στο χώρο των ιστοσελίδων αναζήτησης ακινήτων και για 

τις σηµαντικές αλλαγές και µείωση του κόστους που θα επιφέρει στην αγοραπωλησία 

ακινήτων. 
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Για τον υπολογισµό των αριθµοδεικτών θα πρέπει να αναφέρουµε πως για την 

πληρωµή όλων των εξόδων δεν υπάρχει πίστωση. Οι διαφηµίσεις που πουλά η 

MegaState πληρώνονται στο ακέραιο πριν την δηµοσίευσή τους. Συνεπώς οι 

απαιτήσεις σε κεφάλαιο κίνησης είναι πολύ µικρές και µε την ιδία συµµετοχή των 

επενδυτών δεν απαιτείται ούτε βραχυχρόνιος, ούτε µακροχρόνιος δανεισµός. 

 

Πίνακας 20: Αριθµοδείκτες 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Περιθώριο µικτού κέρδους - - - 50,4 % - 0,3 % 24,8 % 

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RΟΕ) - 41,8 % - 49,8 % - 23,4 % - 0,2 % 23,1 % 

 

  Τα παραπάνω νούµερα στα πρώτα 3 έτη λειτουργίας είναι πολύ αρνητικά για 

την επένδυση. Το τέταρτο έτος ισορροπεί λίγο την κατάσταση και από το πέµπτο έτος 

αρχίζει η κερδοφορία. Αν και τα αποτελέσµατα στην αρχή είναι απογοητευτικά µε 

την πάροδο του χρόνου εµφανίζονται τα πρώτα θετικά δείγµατα. 

 

4.6 Ταµειακές Ροές και IRR 

Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται οι ταµειακές ροές µε προβλέψεις για 10 

έτη λειτουργίας. Για το 6ο έτος προβλέπεται 50% πληρότητα, για το 7ο 60% και για το 

8ο, 9ο, 10ο 70%.  
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Πίνακας 21: Ταµειακές Ροές 

                     

  ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  Ε Τ Η   Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ     

  
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
         

  -2 -1 0 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ  
                          

ΕΙΣΡΟΕΣ (Α1)                           

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ 

ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

& ΦΟΡΩΝ 

      -104,500 -124,500 -58,600 -450 57,700 115,850 174,000 232,150 232,150 232,150 

ΕΚΡΟΕΣ (Β1)                           

∆απάνες επένδυσης     -30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                            

∆απάνες κεφαλαίου 

κίνησης 
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                            

Σύνολο (Β)     -30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                            

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 

(Γ1=Α1-Β1) 
    -30,000 -104,500 -124,500 -58,600 -450 57,700 115,850 174,000 232,150 232,150 232,150 

                            

 

Ο εσωτερικός βαθµός απόδοσης της επένδυσης ( IRR) είναι 21. Κρίνεται 

ικανοποιητικό ως επιτόκιο απόδοσης του κεφαλαίου που επενδύεται. Παρατηρούνται 

αρνητικές ταµειακές ροές έως το τέταρτο έτος λειτουργίας και από το πέµπτο συνεχή 

κερδοφορία.    
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5 ∆ιαχείριση κινδύνων  

5.1 Οικονοµία 

Ως ο µεγαλύτερος κίνδυνος της επένδυσης θεωρείται η γενικότερη οικονοµική 

κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Ακόµα και να µην συνυπολογισθεί ο 

κίνδυνος χρεοκοπίας της χώρας, η σηµαντική µείωση της οικοδοµικής 

δραστηριότητας σε συνδυασµό µε την µείωση της ρευστότητας και την αβεβαιότητα 

που επικρατεί µπορούν να πλήξουν σηµαντικά το εγχείρηµα της MegaState. Η 

στήριξη της Ελλάδος από τον µηχανισµό στήριξης της Ε.Ε. και του ∆.Ν.Τ. θεωρείται 

δεδοµένη αυτή τη στιγµή και για τα επόµενα 2 έτη. Άγνωστες, όµως είναι οι 

συνέπειες του αποπληθωρισµού της Ελληνικής οικονοµίας και το χρονικό σηµείο που 

θα αρχίσει η ανάπτυξή της ξανά. 

Αν και τα στελέχη της εταιρείας, στον σχεδιασµό της επένδυσης έχουν 

προβλέψεις για το χειρότερο σενάριο, στην περίπτωση της οικονοµικής κατάρρευσης 

της Ελλάδας κανένας δεν γνωρίζει ακριβώς τις συνέπειες και πόσο χρονικό διάστηµα 

θα χρειασθεί για να ορθοποδήσει ξανά.  

Για την MegaState έχει προβλεφθεί ότι τα δυο πρώτα έτη λειτουργίας της δεν 

θα υπάρξουν έσοδα και για τα επόµενα έτη, χαµηλή πληρότητα σε διαφηµίσεις. 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις η επένδυση θα µπορέσει να αντισταθεί στην αρνητική 

οικονοµική συγκυρία και να εδραιωθεί και να αναπτυχθεί µελλοντικά. 

 

5.2 Ανταγωνισµός 

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή ο ανταγωνισµός στις ιστοσελίδες αναζήτησης 

ακινήτων είναι υψηλός κυρίως σε ιστοσελίδες που καταχωρούν ακίνητα µεσιτών. Οι 
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ιστοσελίδες µε ακίνητα κατασκευαστών και ιδιοκτητών είναι σχετικά πολύ λίγες. Η 

MegaState  αν και νεότερη στο χώρο έχει καταφέρει σε µικρό χρονικό διάστηµα να 

βρεθεί στην κορυφή των ιστοσελίδων κατασκευαστών και ιδιοκτητών.  

Νέες ιστοσελίδες µε την φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας της MegaState 

είναι εύκολο να γίνουν, αλλά είναι δαπανηρή επένδυση και απαιτείται επάρκεια 

κεφαλαίων να την στηρίξουν από την αρχή έως να εδραιωθεί στον χώρο και να 

αποκτήσει έσοδα από διαφηµίσεις. Το υψηλό κόστος επένδυσης και συντήρησης 

λειτουργεί αποτρεπτικά στην είσοδο νέων παρόµοιων ιστοσελίδων. 

Άµεσος ανταγωνισµός πλέον πρέπει να θεωρούνται οι ιστοσελίδες 

αναζήτησης ακινήτων µεσιτών και η πρωτοκαθεδρία τους. Σκοπός της MegaState µε 

τις δωρεάν καινοτοµίες που παρέχει στο χώρο των ακινήτων, είναι να µειώσει το 

κόστος συναλλαγής των ακινήτων και τον ρόλο των µεσιτών. 

Ως η πρώτη πανελλαδική ιστοσελίδα δωρεάν προβολής ακινήτων 

κατασκευαστών και ιδιοκτητών, έχει το πλεονέκτηµα έναντι όλων των νέων 

ιστοσελίδων που µπορεί να δηµιουργηθούν και χρονικά και σε επίπεδο 

δηµοτικότητας.  
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Επίλογος 

Με την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού πλάνου της ιστοσελίδας 

αναζήτησης ακινήτων www.megastate.gr προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: 

• Προσφέρει δωρεάν πρωτοπόρες και καινοτόµες υπηρεσίες µε στόχο την 

διευκόλυνση και τη µείωση του κόστους αγοραπωλησίας ακινήτων. 

• Ο ανταγωνισµός στον χώρο των ιστοσελίδων προβολής ακινήτων 

κατασκευαστών και ιδιωτών είναι µικρός και υπάρχει πρόσφορο έδαφος για 

την εδραίωση της ιστοσελίδας. 

• Η επένδυση απαιτεί σηµαντικά κεφάλαια αρχικά, αλλά και για την λειτουργία 

της τα πρώτα έτη. Κερδοφορία αναµένεται από το 4ο έτος και µετά. 

• Η καθιέρωση της ιστοσελίδας και να αποκτήσει αναγνωρισιµότητα απαιτεί 

χρόνο.  

Οι επενδυτές και τα στελέχη της εταιρείας πιστεύουν στην επιτυχία της 

MegaState, γιατί προσφέρει δωρεάν πραγµατικές υπηρεσίες στον χώρο των ακινήτων 

και προσδοκούν να ανατρέψουν τις µέχρι σήµερα πρακτικές στην αναζήτηση και 

αγοραπωλησία ακινήτων.  
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