τουρισμΟς Boni Elite Real Estate Agency

Οι άγγελοι της
Αγγελίνας μαζί
με τον κρυφό
της άγγελο
συνθέτουν
το Boni που
αποτελεί το
Εlite Real Estate
Agency στο
μαγικό νησί.

Local Expertise Global

Π

ώς ξεκίνησαν όλα;

Με μεγάλη εμπειρία στον χώρο του real
estate, θητεία ως στέλεχος σε πολυεθνικές
εταιρείες και σημαντικές συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο (Ρωσία, Λονδίνο, Γκστάαντ, Λίβανο, Αραβικά
Εμιράτα κ.ά.), επέστρεψα, έπειτα από μια επιτυχημένη καριέρα στο εξωτερικό, στα πατρογονικά μου στη
Μύκονο. Ως στέλεχος πολυεθνικών εταιρειών σε διοικητικές θέσεις, με επιτυχημένη καριέρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (διετέλεσα σε θέσεις opinion
leader), έβρισκα τα σωστά σημεία ως πολυεθνική (και
από τη σκοπιά του πελάτη) για την ανάπτυξη πωλήσεων σε χώρες του εξωτερικού και την Ελλάδα. Έτσι,
απέκτησα μεγάλη εμπειρία, αφού είχα τη θέση αυτού που επέλεγε και πλήρωνε το σωστό σημείο πωλήσεων. Επομένως, ο πρώτος λόγος ήταν ότι ελάχιστοι άνθρωποι ήξεραν να συμπεριφερθούν σε μια
πολυεθνική και πολύ γρήγορα κατάλαβα το κενό που
υπάρχει στην αγορά. Η αμάθεια και η ελλιπής γνώση στο επαγγελματικό ακίνητο ήταν και είναι μεγάλη.
/
Ποια είναι τα στοιχεία που κάνουν το γραφείο
σας πρωταγωνιστή στην αγορά ακινήτων στο
πιο διάσημο νησί του πλανήτη;
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Το γραφείο μας απαρτίζεται από συνεργάτες εξαιρετικής μόρφωσης. Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και απαιτητικό νησί όπως είναι η Μύκονος, όπου
όλοι τα κάνουν όλα, στο δικό μας γραφείο υπάρχει
εξειδίκευση. Πολύ σημαντική είναι επίσης η θέση
της έδρας μας. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Μυκόνου και οποιοσδήποτε άνθρωπος μπαίνει εδώ μέσα
από το πρώτο λεπτό αντιλαμβάνεται ότι είναι ένα local
γραφείο με global κατάρτιση και οργάνωση πολυεθνικής. Με την αξιοπιστία μας, τη σοβαρότητά μας
και το αξιοπρεπέστατο στήσιμό μας, προσφέρουμε
στον καθένα ένα σύνολο άψογων υπηρεσιών, ανεξαρτήτου budget.
/

δυτές με νέα κεφάλαια, που είναι αυτονόητο ότι δημιουργούν έναν νέο κύκλο θέσεων εργασίας, εσόδων και εξόδων.
/

Κατά πόσο το γραφείο σας έχει βοηθήσει στην
προσέλευση διεθνούς jet set στο νησί;

Κατ’ αρχάς, να υπάρχει μεσιτικό γραφείο. Και ο
μεσίτης όντως να είναι μεσίτης και όχι λαντζέρης ή
κτίστης ή σερβιτόρος, πράγμα που υφίσταται στο
νησί μας. Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος και η κάθε
ξεχωριστή προσωπικότητα πολύ εύκολα θα καταλήξει στον γιατρό της επιλογής του, στον δικηγόρο που
θα τον υπερασπιστεί και στον μεσίτη που θα του αλλάξει τη ζωή.
/

Oι πραγματικοί jetsetters έρχονται ινκόγκνιτο και
χωρίς πολλές φανφάρες. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό
είμαστε μοναδικοί και δεν το διαφημίζουμε.
/
Πόσο βοηθά την οικονομία του νησιού η αυξανόμενη αγορά ακινήτων;

Σίγουρα, τα ακίνητα αλλάζουν χέρια, οι πλούσιοι
αντικαθίστανται με πλουσιότερους νεότερους επεν-

Ποιο είναι το πιο βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε καθημερινά σχετικά με την πώληση
των ακινήτων;

Ένα πρόβλημα θα έλεγα ότι είναι η καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατίας του κράτους, που έχει ως
αποτέλεσμα να αργούν να ολοκληρωθούν οι αγοραπωλησίες.
/
Τι οφείλει να προσέχει ένας πελάτης από τη μεριά του;

Ποιες είναι οι χώρες που εκφράζουν περισσότε-

ρο ενδιαφέρον για αγορά ακινήτου στη Μύκονο;

Οι Λιβανέζοι, γιατί νιώθουν ασφαλείς στη χώρα
μας, και οι Τούρκοι, γιατί θέλουν να εξασφαλίσουν
την άδεια παραμονής. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι Έλληνες της διασποράς, Ελληνοαυστραλοί, Ελληνοαμερικάνοι και Ελληνοκαναδοί. Και τον
τελευταίο καιρό έχουν αγοράσει και πολύ οι Γάλλοι.
Όμως είμαι πολύ περήφανη γιατί υπάρχουν ακόμη
εξαίρετοι Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι και αποτελούν για το γραφείο μας τους καλύτερους πελάτες.
/
Πώς μπορεί να βελτιωθεί η τουριστική αξία της
Μυκόνου ακόμα περισσότερο;

Οι Μυκονιάτες από τα παλιά χρόνια, με την εύνοια της Δήλου, τη φιλοξενία και τη καλοσύνη τους,
έχουν ξεπεράσει κατά πολύ το μοναδικό. Η φιλοξενία
της καρδιάς τους μετέτρεψε το νησί σε πολύ εμπορικό, πολύ ισχυρό, πολύ ανταγωνιστικό, με πάρα πολύ
υψηλά στάνταρ παροχής υπηρεσιών, που στέκονται
επάξια δίπλα στα μεγαλύτερα θέρετρα του κόσμου.

Boni Elite
Real Estate Agency
Αγίου Γερασίμου και
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Τηλ.: +30 2289027155
FAX: +30 2289027150
Ε-mail: οffice@boni.gr
www.boni.gr
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www.boni.properties
www.mykonosjetsetters.com
www.mykonosluxury
vacations.com
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