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Για να λάβει το ξενοδοχείο σας κρατήσεις, πρέπει
πρώτα να τραβήξετε την προσοχή των επισκεπτών με
μια ελκυστική σελίδα καταλύματος.

Καλωσορίσατε.

Οι φωτογραφίες είναι πολύ σημαντικές σε αυτήν τη
διαδικασία. Στον οδηγό αυτό θα σας εξηγήσουμε πώς
να τραβήξετε όμορφες φωτογραφίες που θα κάνουν
τους επισκέπτες να λατρέψουν το ξενοδοχείο σας με
την πρώτη ματιά.

Καλές φωτογραφίες καταλύματος σημαίνει όμορφες εικόνες με σωστό φωτισμό
που απεικονίζουν το ξενοδοχείο σας όπως είναι πραγματικά.
Οι φωτογραφίες σας πρέπει να δείχνουν όλους τους τύπους δωματίων και τις
παροχές, αλλά και συγκεκριμένες λεπτομέρειες που θα προσελκύσουν τους
ταξιδιώτες. Για αυτόν τον λόγο προτείνουμε να προβάλλετε τουλάχιστον 24
φωτογραφίες του ξενοδοχείου σας.
Για να εμφανίζονται σωστά σε διαφορετικές ψηφιακές πλατφόρμες, όλες οι
φωτογραφίες πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και ανάλυσης.

Οι φωτογραφίες σας θα πρέπει να:
●

Δημιουργούν την αίσθηση ότι ξεναγούν τους επισκέπτες στο
ξενοδοχείο

●

Μεταδίδουν την ατμόσφαιρα και την ενέργεια του καταλύματος

●

Αναδεικνύουν πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία του καταλύματος

●

Δείχνουν στους επισκέπτες τι να περιμένουν κατά τη διαμονή τους

Γιατί χρειάζονται
οι φωτογραφίες;

Δωμάτιο
με 2 Μονά Κρεβάτια

Φροντίστε να φωτογραφίσετε όλους τους τύπους δωματίου που προσφέρετε
στο ξενοδοχείο σας: Μονόκλινο, Δίκλινο με Διπλό ή με 2 Μονά Κρεβάτια, Τρίκλινο,

Δίκλινο Δωμάτιο
με Διπλό Κρεβάτι

Σουίτα.
Βγάλτε

τουλάχιστον

4

φωτογραφίες

από

κάθε

τύπο

δωματίου

Τι να
φωτογραφίσετε.

και

τουλάχιστον 1 φωτογραφία του μπάνιου/της τουαλέτας που διαθέτει κάθε
μονάδα.

Σουίτα

Διαμέρισμα 1
Υπνοδωματίου

Αν έχετε ξενοδοχείο διαμερισμάτων, φροντίστε να:

●

Φωτογραφίσετε όλους τους τύπους διαμερίσματος που προσφέρει το
κατάλυμά σας: με 1 Υπνοδωμάτιο, 2 Υπνοδωμάτια, Στούντιο, Ρετιρέ.

●

Ολόκληρο Διαμέρισμα

Φωτογραφίστε τα διαφορετικά δωμάτια κάθε διαμερίσματος όπως και
ολόκληρο το διαμέρισμα (συνολική διαρρύθμιση).

●

Τι να
φωτογραφίσετε.

Βγάλετε τουλάχιστον 24 φωτογραφίες του καταλύματός σας.

Για μεγαλύτερα διαμερίσματα πολλών υπνοδωματίων, δεν χρειάζεται να
φωτογραφίσετε όλα τα υπνοδωμάτια.

Στούντιο

Λήψη από γωνία 1

Για να αναδείξετε τα καλύτερα χαρακτηριστικά τους, τραβήξτε φωτογραφίες
κάθε τύπου δωματίου από διάφορες γωνίες.

●

Λήψη από μία γωνία ώστε να φαίνεται ολόκληρο το δωμάτιο

●

Λήψη από διαφορετική γωνία

●

Μοναδικά χαρακτηριστικά/παροχές του δωματίου

Λήψη από γωνία 2

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του δωματίου μπορεί να περιλαμβάνουν:

Λήψεις φωτογραφιών
δωματίου

●

Θέα

●

Μπαλκόνι, αίθριο ή βεράντα

●

Κουζίνα, τραπεζαρία ή καθιστικό

●

Παροχές για τσάι ή καφέ

●

Ενδιαφέροντα και μοναδικά διακοσμητικά στοιχεία

Μοναδικό χαρακτηριστικό δωματίου
Θα πρέπει να βγάλετε φωτογραφίες από καθετί μοναδικό που κάνει
το ξενοδοχείο σας να ξεχωρίζει.

Οι φωτογραφίες σας πρέπει να δείχνουν την πραγματική εικόνα του
ξενοδοχείου σας και να αναδεικνύουν τα καλύτερα στοιχεία του.
Όλες οι φωτογραφίες πρέπει να είναι εξίσου φωτεινές, ευκρινείς και
ελκυστικές. Έτσι, θα πρέπει να προετοιμάσετε και να συγυρίσετε τα δωμάτια
πριν βγάλετε φωτογραφίες.
Φροντίστε τα εξής στα δωμάτια:

Παρουσίαση δωματίου.

●

Ανοίξτε τις κουρτίνες ώστε να φαίνεται η θέα

●

Ανάψτε τις λάμπες και τον κρυφό φωτισμό

●

Στρώστε τα κρεβάτια

●

Φροντίστε να είναι τακτοποιημένες οι επιφάνειες

●

Μαζέψτε τυχόν άπλυτα

●

Κρύψτε τυχόν εμφανή καλώδια

Φωτογραφίστε τυχόν διαθέσιμες παροχές των δωματίων, όπως:
●

Παροχές για τσάι και καφέ

●

Ψυγείο

●

Μονάδα κλιματισμού

●

Ποτήρια/φλιτζάνια

●

Μίνι μπαρ/σνακ

●

Θυρίδα ασφαλείας

●

Επιφάνεια εργασίας/γραφική ύλη

Λήψη 1

Οι φωτογραφίες μπάνιου είναι σημαντικές για τους επισκέπτες, γιατί συχνά
θεωρούνται δείγμα της γενικότερης καθαριότητας του ξενοδοχείου.
Φροντίστε τα εξής στα μπάνια:

Λήψη 2

Φωτογραφίες μπάνιου.

●

Ανάψτε τον κρυφό φωτισμό

●

Καθαρίστε τους καθρέφτες

●

Καθαρίστε καλά το ντους ή/και την μπανιέρα

●

Ανοίξτε τις κουρτίνες του ντους

●

Κλείστε το καπάκι της τουαλέτας

●

Φροντίστε να μη φαίνονται τυχόν χαρτομάντηλα, κάδοι και χαρτί
τουαλέτας

Φωτογραφίστε τυχόν διαθέσιμες παροχές των μπάνιων, όπως:

Μοναδικό Χαρακτηριστικό Δωματίου

●

Μπουρνούζι

●

Παντόφλες

●

Στεγνωτήρας μαλλιών

●

Σετ οδοντόκρεμας-οδοντόβουρτσας

●

Δωρεάν είδη περιποίησης

Φωτογραφίστε όλες τις κοινόχρηστες παροχές που διαθέτει το
ξενοδοχείο σας για τους επισκέπτες όπως:

Φωτογραφίες παροχών.

●

Λόμπι/ρεσεψιόν

●

Εστιατόριο/καφέ

●

Επιλογές πρωινού

●

Lounge/μπαρ

●

Σπα και χώροι/υπηρεσίες ευεξίας

●

Γυμναστήριο

●

Πισίνα

●

Αίθουσα παιχνιδιών

●

Παραλία

●

Κοινόχρηστες παροχές κουζίνας

●

Κοινόχρηστοι χώροι

Θα πρέπει επίσης να βγάλετε φωτογραφίες τυχόν επιπλέον παροχών ή
υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες για τους επισκέπτες όπως:
●

Χώροι συνεδριάσεων και δεξιώσεων

●

Επιχειρηματικό κέντρο ή υπολογιστές στο λόμπι (με σβηστή
οθόνη)

●

Φωτογραφίες
επιπλέον παροχών.
.

Παροχές για οικογένειες όπως χώροι παιχνιδιού και παιδικά
μενού

●

Λεωφορεία μεταφοράς αεροδρομίου

●

Χώροι στάθμευσης

●

Εφημερίδες

●

Χώροι φύλαξης αποσκευών

●

Υπηρεσία στεγνού καθαρίσματος/πλυντηρίου

●

Υπηρεσία δωματίου

●

Γραφείο οργάνωσης εκδρομών/αγοράς εισιτηρίων με τα
σχετικά φυλλάδια (εάν δεν είναι στη ρεσεψιόν)

Όταν κάνουν κράτηση για κατάλυμα, οι ταξιδιώτες θέλουν να βλέπουν
μια σαφή και ρεαλιστική απεικόνιση του ξενοδοχείου και της τοποθεσίας
όπου βρίσκεται.

Η τοποθεσία σας.

Οι επισκέπτες θέλουν να μπορούν να αναγνωρίσουν το κατάλυμα κατά
την άφιξή τους, έτσι θα πρέπει να φωτογραφίσετε το εξωτερικό όπου να
φαίνεται:
●
●

Η είσοδος του ξενοδοχείου
Η πρόσοψη του κτηρίου σε σχέση με τον δρόμο

Προσπαθήστε να αποφύγετε, όσο γίνεται, να φαίνονται στις φωτογραφίες
πινακίδες της τροχαίας, σταθμευμένα οχήματα και τυχόν περαστικοί.

●

Χρησιμοποιήστε ψηφιακή κάμερα.

●

Βγάλτε φωτογραφίες με οριζόντιο προσανατολισμό. Αυτές
εμφανίζονται καλύτερα στην Booking.com.

●

Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι υψηλής ανάλυσης,
τουλάχιστον 2048 x 1080 pixel, αλλά κατά προτίμηση
4000x3000 pixel (το μέγιστο μέγεθος αρχείου φωτογραφίας
που μπορείτε να ανεβάσετε είναι 19MB).

●

Βγάλτε τουλάχιστον 24 φωτογραφίες συνολικά.

●

Φωτογραφίστε από ύψος περίπου 160εκ, καθώς έτσι
επιτυγχάνουμε ομοιομορφία στις εικόνες και ουδετερότητα
από την πλευρά του θεατή.

●

Φροντίστε η εστιακή απόσταση να είναι μεταξύ 24 – 35mm.

●

Τραβήξτε φωτογραφίες από τις γωνίες για να υπάρχει
προοπτική και βάθος στην εικόνα.

●

Προσπαθήστε να απαθανατίσετε όσο μεγαλύτερο μέρος
του κάθε χώρου μπορείτε στις φωτογραφίες σας. Επίσης
φροντίστε να μην κόβονται από το πλάνο έπιπλα ή άλλες
λεπτομέρειες που θα έχουν σημασία για τον επισκέπτη.

●

Χρησιμοποιήστε τρίποδο για σταθερότητα στις λήψεις.

Προδιαγραφές φωτογραφιών.

Το μέγιστο μέγεθος αρχείου φωτογραφίας που μπορείτε να ανεβάσετε είναι
19MB.
Για να εξασφαλίσετε ότι οι φωτογραφίες του ξενοδοχείου σας θα έχουν την
καλύτερη δυνατή εμφάνιση για τους πιθανούς επισκέπτες, αποφύγετε να
ανεβάσετε:
●

Φωτογραφίες με εμφανείς κόκκους ή pixel

●

Φωτογραφίες θολές ή λοξές

●

Υπερβολικά επεξεργασμένες φωτογραφίες

●

Φωτογραφίες με φίλτρα, έντονη χρωματική αντίθεση ή
υπερβολικό HDR

●

Κολάζ φωτογραφιών

●

Υδατογραφήματα ή εικονογραφήσεις στις φωτογραφίες

●

Φωτογραφίες με κλίση ή παραμόρφωση

Τεχνικές προδιαγραφές.

✘ Φωτογραφίες επισκεπτών, μοντέλων ή ιδιοκτητών καταλύματος
✘ Φωτογραφίες με γυμνό
✘ Φωτογραφίες με λογότυπα, εμπορικές επωνυμίες, βραβεία ή στοιχεία
επικοινωνίας

Τι να αποφύγετε.

✘ Αντανακλάσεις ανθρώπων σε καθρέφτες και παράθυρα
✘ Φωτογραφίες ανοιχτών τηλεοράσεων
✘ Φωτογραφίες που απεικονίζουν συσκευές που πιθανόν σύντομα να μοιάζουν
παλιές (τηλέφωνα, ξυπνητήρια, κ.λπ.)
✘ Φωτογραφίες από υπερευρυγώνιους, παραμορφωτικούς φακούς
✘ Φωτογραφίες όπου η λήψη έχει γίνει από πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά
✘ Υπερβολικά σκοτεινές ή υπερβολικά φωτεινές φωτογραφίες
✘ Ασπρόμαυρες φωτογραφίες

Καλή επιτυχία!
Αφού βγάλετε όλες τις φωτογραφίες που χρειάζεστε, μάθετε πώς να τις προσθέσετε στη σελίδα του καταλύματός σας.

Όλες οι αναφορές στην «Booking.com», περιλαμβανομένης τυχόν αναφοράς σε «εμάς», «εμείς» και «μας», αφορούν την Booking.com BV, την εταιρεία πίσω από την Booking.com™.

