
 

 

Αναγνωστική Κατανόηση 
 

 
Airbnb: Μια ιδέα δισεκατομμυρίων 

Ο Αμερικανός Μπράιαν Τσέσκι, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Airbnb, είναι σήμερα 35             
χρόνων. Προερχόμενος από εργατική οικογένεια, γεννημένος στη Νέα Υόρκη, πριν από ακριβώς 10             
χρόνια εγκατέλειψε τη δουλειά του στο Λος Άντζελες, μετακόμισε στο Σαν Φρανσίσκο, μαζί με έναν               
συμφοιτητή του, όπου προσπάθησαν να στήσουν μια νέα επιχείρηση, χωρίς όμως να έχουν σοβαρό              
κεφάλαιο ή κάποια πρωτότυπη ιδέα. 
 
Η κατάσταση χειροτέρεψε όταν η ιδιοκτήτρια του σπιτιού που νοίκιαζαν τους ζήτησε αύξηση στο ενοίκιο.               
Εκείνη την περίοδο στην πόλη διοργανώνοταν ένα βιομηχανικό συνέδριο και τα ξενοδοχεία ήταν όλα              
γεμάτα. Οι δύο φίλοι αποφάσισαν να υπενοικιάσουν δωμάτια του διαμερίσματος με σκοπό να καλύψουν              
την αύξηση του ενοικίου. Αγόρασαν τρία φουσκωτά στρώματα, ανέβασαν στο διαδίκτυο μια ιστοσελίδα             
που διαφήμιζε την υπηρεσία με την επωνυμία «Airbed and Breakfast», βρήκαν τους πρώτους πελάτες και               
αυτή ήταν η αφορμή να ξεκινήσουν τη μικρή επιχείρηση τους. 
 
Τον πρώτο χρόνο οι δυσκολίες ήταν πολύ περισσότερες από τα οφέλη. Δύο χρόνια αργότερα, παρά τον                
τρίτο κατά σειρά ανασχεδιασμό της ιστοσελίδας, την αύξηση της χρηματοδότησης και τη συνεισφορά ενός              
παλιού τους συμφοιτητή, τα έσοδα παρέμεναν ελάχιστα. Δεν ξεπερνούσαν τα 200 δολάρια την εβδομάδα.              
Τότε συνειδητοποίησαν πως ο καλύτερος τρόπος προώθησης της υπηρεσίας τους ήταν η επαγγελματική             
φωτογράφιση των ακινήτων. Μετονόμασαν την πλατφόρμα τους Airbnb, στην οποία ενσωμάτωσαν           
εργαλεία αξιολόγησης τόσο των χρηστών όσο και των παροχών των ακινήτων, και βεβαίως συνδέθηκαν              
με τα μεγαλύτερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι τροποποιήσεις σε συνδυασμό με τις φτηνότερες              
τιμές αλλά και την αίσθηση οικειότητας που σου δίνει όταν βρίσκεσαι σε μια ξένη πόλη ένα ιδιωτικό,                 
επιπλωμένο σπίτι, εκτόξευσαν τον αριθμό των πελατών. 
 
Η Airbnb κρατά ως προμήθεια το 10% της αξίας της κάθε μίσθωσης, εισπράττοντας το 3% από τον                 
ιδιοκτήτη και το 7% από τον ενοικιαστή. Πολλοί επενδυτές είδαν την ευκαιρία και ήδη το 2011 η                 
πλατφόρμα λειτουργούσε σε 89 χώρες, ενώ είχε λάβει και χρηματοδότηση ύψους 1 δισ. δολαρίων. Την               
ίδια περίοδο η εταιρεία εισήγαγε πρόγραμμα ασφάλισης των υπό ενοικίαση ακινήτων μέχρι του ποσού              
του ενός εκατομμυρίου ευρώ με στόχο να αντιμετωπίσει φαινόμενα κλοπών και φθορών που είχαν              
παρατηρηθεί. Σήμερα η εταιρεία έχει παρουσία σε 191 χώρες και 34.000 πόλεις με περισσότερα από 2                
εκατομμύρια ακίνητα. 
 
 
Ο Τσέσκι το 2015 ανακηρύχθηκε από το περιοδικό Time ένας από τους 100 πιο «επιδραστικούς»               
ανθρώπους παγκοσμίως, ενώ ο Μπαράκ Ομπάμα τον χαρακτήρισε «πρεσβευτή της παγκόσμιας           
επιχειρηματικότητας». Ο ίδιος, δισεκατομμυριούχος πλέον και φιλάνθρωπος, δεν μένει πια στο ίδιο            
διαμέρισμα στο Σαν Φρανσίσκο, πόλη η οποία παραδόξως έχει πολύ αυστηρούς περιορισμούς ως προς              
τη χρήση της πλατφόρμας. Όσο για τους πελάτες, αυτοί μπορούν να μένουν όχι μόνο σε απλά                
διαμερίσματα ή σπίτια, αλλά έχουν τη δυνατότητα διαμονής και στα πιο απίθανα μέρη του κόσμου: από                
ιγκλού στον Βόρειο Πόλο και βάρκες στον Σηκουάνα, μέχρι σε δεντρόσπιτα, παλιές άμαξες τσιγγάνων,              
παροπλισμένα αεροπλάνα και λεωφορεία. 

 

Katerina Passissi | www.filoglossagr.wordpress.com  www.filoglossa.org 
 



 

 
Σωστό ή λάθος;  

  Σ  Λ 

1  Ο Μπράιαν Τσέσκι, όταν μετακόμισε στο Σαν Φρανσίσκο ήταν άνεργος.   

2  Ο Μπράιαν Τσέσκι πριν μια δεκαετία ζούσε στη Νέα Υόρκη.   

3  Η Airbnb ήταν στα σχέδια των συνιδρυτών της πριν ακόμη μετακομίσουν στο            
Σαν Φρανσίσκο. 

  

4  Στο Σαν Φρανσίσκο οι δύο φίλοι έμεναν μαζί σε ένα νοικιασμένο σπίτι.   

5  Οι φίλοι διάλεξαν από την αρχή το όνομα της πλατφόρμας τους: Airbnb   

6  Το πρώτο τους ακίνητο το επίπλωσαν με κρεβάτια και ανατομικά στρώματα.   

7  Η επιχείρηση δεν ήταν εξ αρχής κερδοφόρα.   

8  Για τη συνέχιση του σχεδίου τους χρειάστηκαν επιπλέον χρηματοδότηση.   

9  Στην Airbnb μπορείς να βαθμολογήσεις τις παρεχόμενες υπηρεσίες.   

10  Οι επαγγελματικές φωτογραφίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή ακινήτου.   

11  Η διαφήμιση γίνεται αποκλειστικά μέσω της σελίδας της πλατφόρμας.    

12  Ο ενοικιαστής καταβάλλει το μεγαλύτερο μέρος της προμήθειας της Airbnb.   

13  Η Airbnb έπρεπε να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των ζημιών στα ακίνητα.   

14  Σήμερα η Airbnb διαθέτει ακίνητα σε περίπου 90 χώρες παγκοσμίως.   

15  Σε 34.000 πόλεις μπορείς να διανυκτερεύσεις σε ακίνητο της Airbnb.   

16  Η πρώτη πόλη που φιλοξένησε την Airbnb είναι η πλέον φιλική σε αυτό τον              
τρόπο εξεύρεσης καταλύματος. 

  

17  Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εκθείασε τον ιδρυτή της Airbnb.   

18  Ο Μπράιαν Τσέσκι είναι πλέον πολυεκατομμυριούχος.   

19  Μέσω της Airbnb μπορείς να επιλέξεις τα πλέον ασυνήθιστα καταλύματα σε           
πάμπολλα μέρη του κόσμου.  

  

20  Ο Μπράιαν Τσέσκι κατατάσσεται αναμφισβήτητα στην πρώτη δεκάδα των πιο          
επιτυχημένων επιχειρηματιών. 
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