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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η εργασία αυτή στοχεύει στην ανάδειξη του επιχειρηματικού μοντέλου του 

«μείγματος μάρκετινγκ», ως χρήσιμου οργανωτικού και επαγγελματικού τρόπου 

ανάπτυξης εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου αγοράς ακινήτων της 

Κύπρου. Στην «Εισαγωγή» της εργασίας δίνεται ο ορισμός του «μείγματος 

μάρκετινγκ» και στη συνέχεια παρουσιάζεται η εμφάνιση και ιστορική εξέλιξή του, 

στο πλαίσιο της οικονομικής θεωρίας, από τα μέσα του 20ού αιώνα μέχρι τις αρχές 

του αιώνα μας. Οι διάφορες προσθήκες και προσαρμογές που έγιναν στο μοντέλο 

αναδεικνύουν την ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητά του στις εξελίξεις που 

επήλθαν με την πάροδο των χρόνων σε όλους τους τομείς της ζωής και της 

οικονομίας. Στην «Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας», παρουσιάζονται βιβλία και 

επιστημονικά άρθρα που συνδέουν το «μείγμα μάρκετινγκ» με τον κλάδο της αγοράς 

ακινήτων. Η ανασκόπηση ξεκινά από τα πιο σύγχρονα άρθρα τα οποία αφορούν σε 

διαφορετικές αγορές του κόσμου, προσφέροντας μια σφαιρική άποψη για την 

καθολική και διαχρονική δυναμική του μοντέλου. Στο κεφάλαιο «Το ‘μείγμα 

μάρκετινγκ’ στην αγορά ακινήτων» παρουσιάζονται με αναλυτικό τρόπο οι 

παράγοντες που το συνιστούν, όπως και λεπτομερειακή περιγραφή των τρόπων με 

τους οποίους οι παράγοντες αυτοί μπορούν να προσαρμοστούν στον κλάδο αγοράς 

ακινήτων. Στην «Παρουσίαση Έρευνας» γίνεται αναφορά στον στόχο και τη 

μεθοδολογία της, η οποία προσαρμόστηκε στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν 

σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως και σε όλους τους τομείς της ζωής, λόγω των μέτρων 

κατά της πανδημίας που εφαρμόζονται από το Μάρτιο του 2020. Ακολουθεί το 

«Ερωτηματολόγιο» το οποίο περιλαμβάνει 27 ερωτήσεις προς τους επαγγελματίες 

του κλάδου ακινήτων της Κύπρου και με το οποίο ερευνώνται τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα του τρόπου εργασίας τους, σε σχέση με τις βασικές αρχές και 

κατευθύνσεις που προσφέρει το «μείγμα μάρκετινγκ». H « Παρουσίαση 

Αποτελεσμάτων Έρευνας » περιλαμβάνει 27 γραφήματα (πίνακες και γραφικές 

παραστάσεις) που αντιστοιχούν στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Κάτω από 

κάθε γράφημα περιγράφονται τα αποτελέσματά του, τόσο σε αριθμούς, όσο και σε 

ποσοστά, όταν είναι αναγκαίο. Τέλος, στα «Συμπεράσματα-Εισηγήσεις» προσφέρεται 

μια ενδεικτική εικόνα της γνώσης, επαγγελματικής νοοτροπίας και πρακτικής των 

επαγγελματιών του κλάδου ακινήτων της Κύπρου, όπως εξάγεται μέσα από τα 

αποτελέσματα της έρευνας, και διαπιστώνονται ελλείψεις οι οποίες θα μπορούσαν να 

εξαλειφθούν μέσα από την διάδοση και αξιοποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου 

του «μείγματος μάρκετινγκ». Η αντιμετώπιση των αδυναμιών αυτών προσφέρεται  

μέσα από εισηγήσεις που έχουν ως άξονα την προσαρμογή των παραγόντων που 

συναποτελούν το μοντέλο στις ιδιαίτερες συνθήκες της Κύπρου.  

 

 


