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لتشجع الضیوف على حجز مكان اإلقامة الخاص بك، علیك أوالً لفت انتباھھم من خالل 
صفحة جذابة لمكان اإلقامة.

ً في ھذه العملیة. وفي ھذا الدلیل سنوضح لك كیفیة التقاط  تلعب صورك دوراً أساسیا
الصور الرائعة التي ستجعل العائالت یھتمون بالحجز لدیك. مرحباً.



استخدم كامیرا رقمیة (تتمیز الھواتف الذكیة الحدیثة بكامیرات جیدة).●
●.Booking.com التقط صوراً أفقیة فقط - إنھا تظھر بأفضل شكل على
یجب أن تكون الصور عالیة الدقة (2048X1080 بكسل).●
التقط الصور من ارتفاع 100-160 سم (3-5 أقدام).●
تجنب إظھار وجوه الضیوف عند تصویرھم.●

نصائح التقاط الصور.



مساحة مستبعدة

مساحة مستبعدة

تأكد من أن تجعل ما ترغب بتصویره (شخص أو مرفق) في وسط الصورة قدر اإلمكان.●
یمكن قص الصور على Booking.com بطرق عدیدة، لذلك جعل ما ترغب بتصویره في ●

الوسط ھو أكثر الطرق أماناً.
ال تحاول االقتراب جداً مما ترغب بتصویره. ابتعد لمسافة كافیة لكي یكون ما ترغب بتصویره في ●

وسط الصورة.
تذكر أن الصورة التي تراھا في معرض الصور في اإلكسترانت مقصوصة مسبقاً.●

نصائح التقاط الصور.
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إذا كنت توفر أي من وسائل الراحة التالیة، حاول التقاط أكبر قدر ممكن من الصور لھا:

مرافق نادي األطفال●

منطقة ألعاب خارجیة●

منزلقات مائیة / مالھي مائیة●

حمام سباحة لألطفال●

كراسي مرتفعة●

مھد لألطفال●

مطبخ / مطبخ صغیر●

مساحات مشتركة للبالغین●

جوالت سیاحیة (مثل: كتیبات في اللوبي)●

مرافق ریاضیة●

احتیاطات السالمة مثل أسوار حمام السباحة / بوابات الدرج●

أي مرافق أخرى مناسبة للعائالت●

ما یمكن تصویره.



الفنادق والشقق

نادي األطفالنادي األطفال منطقة ألعاب خارجیة

وجبات أطفال منزلقات مائیة / مالھي مائیة غرف ألعاب لألطفال

مھد أطفال كراسي مرتفعة غرفة عائلیة



الشقق واإلقامات المنزلیة وبیوت العطالت وأماكن المبیت واإلفطار

منطقة ألعاب خارجیة مھد أطفال غرفة متصلة مع مھد أطفال

مساحة خارجیة مشتركة / منطقة ألعاب كراسي مرتفعة مساحات مشتركة للبالغین

مھد أطفال المطبخ ومنطقة تناول الطعام غرفة أطفال من أعمار متفاوتة



تصویر وسائل الراحة / الخدمات اإلضافیة واألشخاص

مرافق ریاضیة مرافق تغییر للرّضع
سور حول حمام السباحة للسالمة

باب للدرج خدمة نقل المطار / التاكسي

جوالت سیاحیة

أشخاص (بدون إظھار الوجوه)

أشخاص (بدون إظھار الوجوه) أشخاص (بدون إظھار الوجوه)



استمتع بالتقاط الصور!

™Booking.com وھي الشركة المالكة للعالمة التجاریة ،Booking.com BV بما في ذلك أي ذكر لكلمات مثل "نحن" و "لنا" و"خاص بنا" تعود على ،"Booking.com" كل ما یشیر إلى


