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Η Alterhome μεταβάλλει τις υπηρεσίες της εκμεταλλευόμενη την κρίση του τουριστικού 

τομέα 

Εξαιτίας της πανδημίας και των συνεπειών της στον τουριστικό τομέα, οι κατοικίες βραχυχρόνιας 

τουριστικής εκμίσθωσης είναι αντιμέτωπες με μία πρωτοφανή κρίση. Υπό το φόβο ότι η 

επιστροφή των τουριστών θα αργήσει να επέλθει, αρκετοί ιδιοκτήτες ακινήτων επαναφέρουν τα 

ακίνητά τους για μακροχρόνια εκμίσθωση σε κατοίκους της πόλης, προκειμένου να αποφύγουν 

μηδενικά έσοδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

Η πλατφόρμα ενοικίασης τουριστικών κατοικιών, Alterkeys, δημιουργήθηκε το 2011 από τον κ. 

Chema González, φθάνοντας να έχει 102.000 κατοικίες. Στη συνέχεια, η επιχείρηση πωλήθηκε 

στην Kike Sarasola, προκειμένου να ενταχθεί στην BeMate, στην οποία έγινε μέλος και ο κ. 

González. Στη συνέχεια, ο ίδιος, αποχώρησε από την εν λόγω εταιρία προκειμένου να 

δημιουργήσει την Alterhome, η οποία διαχειρίζεται τουριστικά διαμερίσματα μακροχρόνιας 

μίσθωσης, η οποία έως και σήμερα απαριθμεί 250 οικίες στη Μαδρίτη, τη Σεβίλλη και τη Μάλαγα. 

Το στρατηγικό σχέδιο της εταιρίας είναι να δραστηριοποιηθεί στην αγορά της ενοικίασης κατοικιών 

μέσω του επονομαζόμενου σχεδίου της Alterhome Hogares, καθώς η εν λόγω προσφορά 

ενοικίασης θα αυξηθεί σημαντικά, ενώ η ενοικίαση σε τουρίστες θα αντιμετωπίσει ύφεση. Η 

καινοτομία της εταιρίας είναι ότι προσφέρει υπηρεσίες στους ιδιοκτήτες του ακινήτου με 

ιδιαίτερη έμφαση στην εγγύηση της πληρωμής του ενοικίου, ανεξαρτήτως εάν ο 

ενοικιαστής έχει πληρώσει ή όχι το ενοίκιο. 

Οι υπηρεσίες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: χρυσή, αργυρή και χάλκινη. Σε κάθε κατηγορία 

περιλαμβάνονται διαφορετικές υπηρεσίες και εγγυήσεις, όπως  η κάλυψη των ενοικίων για έξι ή 

δώδεκα μήνες, η συμπερίληψη της συντήρησης αερίου κοκε. Αρχικά, το κόστος για τον ιδιοκτήτη 

αφορά την καταβολή ενός ενοικίου και στη συνέχεια την πληρωμή μεταξύ του 4% και 8% του 

υπογραφέντος ενοικίου. Όπως έχει δηλώσει ο ιδρυτής της Alterhome, το μεγάλο πλεονέκτημα 

για την εταιρία είναι η ανεπτυγμένη πλατφόρμα που χρησιμοποιεί για τα τουριστικά 

διαμερίσματα, η οποία επιτρέπει την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο και την άμεση επίλυση 

προβλημάτων. 

Προς το παρόν, η Alterhome Hogares διαθέτει 45 κατοικίες αυτής της κατηγορίας στις 

προαναφερθείσες πόλεις, ενώ διαπραγματεύεται με τράπεζες, επενδυτικά κεφάλαια και άλλους 

παράγοντες της αγοράς, προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους πελάτες. Στα άμεσα 

σχέδιά της είναι η εισχώρηση σε επιπλέον πόλεις της Ισπανίας όπως η Σαραγόσα, το Βαγιαδολίδ 

και το Τολέδο. 
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