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Ha szeretné vendégeit arra ösztönözni, hogy 
foglaljanak a hotelében, először meg kell ragadnia 
figyelmüket egy vonzó szállásoldallal. 

A képek nagyon fontos szerepet töltenek be ebben a 
folyamatban. Ebben az útmutatóban bemutatjuk, 
hogyan készíthet olyan képeket, melyek 
ellenállhatatlanná teszik hotelét a vendégek számára.

Üdvözöljük.



A fényképezés célja, hogy gyönyörű, jól megvilágított és élethű képeket készítsen 

szállásáról. 

A képeknek be kell mutatniuk az összes szobát és berendezést, és olyan 

részleteket, amik felkeltik az utazók figyelmét, és foglalásra ösztönzik őket. 

Azt javasoljuk, hogy legalább 24 képet töltsön fel a hoteléről.

Az összes képnek jó minőségűnek és nagy felbontásúnak kell lennie, hogy 

könnyen felhasználhatóak legyenek az online platformokon. 

A fényképek - 

● Nyújtsanak egy vizuális utazást a szálláson

● Tükrözzék a szállás hangulatát

● Emeljék ki a szállás kulturális és történelmi jellegét

● Adják vissza azt az élményt, amit a vendégek érkezéskor 

megtapasztalhatnak

Miért 
fényképezzünk?



Fényképezzen le minden szobatípust (kétágyas, két külön ágyas, háromágyas, 

lakosztály), ami elérhető a hotelben. 

Minden szobatípushoz legyen legalább 4 fénkyép, és legalább 1 fénykép a szobákhoz 

tartozó fürdőszobáról. 

Lakosztály

Szoba két külön ággyal

Szoba franciaággyal

Mit fényképezzünk.



Ha apartmanhotele van: :

● Fényképezzen le minden apartmantípust (egy hálószobás, két hálószobás, 

stúdió, penthouse), ami csak elérhető a hotelben

● Fényképezze le az apartmanban a különböző szobákat, és az egész 

apartmant is (az egész elrendezést)

● Legyen legalább 24 fénykép a szállásról. 

Ha nagyobb, több fürdőszobás apartmanjai vannak, nem kell minden fürdőszobát külön 

lefényképezni.

Stúdió

1 hálószobás apartman

Teljes apartman

Mit fényképezzünk?.



A tereket úgy mutathatja be a legjobban, ha minden szobában különböző szögekből 

készít képeket. 

● Egy sarokból, hogy látsszon az egész szoba

● Egy másik sarokból

● Egyedi berendezések/felszereltség 

Ilyen egyedi adottságokról készíthet képeket:

● Kilátás

● Erkély, terasz, belső udvar

● Konyha, ebédlősarok

● Tea- vagy kávésarok

● Építészeti vagy dekorációs érdekességek

Fényképezzen le minden különlegességek, mely megkülönböztetheti hotelét a 
versenytársaktól. 

  Egyedi adottság

1. sarokkép

2. sarokkép 

A szobák 
fényképezése.



A fényképek adjanak valós képet a hotelről és emeljék ki a legjobb 
tulajdonságait. Legyen az összes kép éles, jól megvilágított, és mutassa a hotel 
előnyös oldalát. 

Mielőtt fényképez, készítse elő a hotelt és a szobákat. 

A szobákban:

● Húzza el a függönyöket, hogy látsszon a kilátás

● Nappal készítse a képeket, a lámpák legyenek bekapcsolva

● Az ágyak legyenek frissen beágyazva

● Ne legyen rendetlenség

● Ne legyenek láthatóak mosásra váró ruhák

● Kábelek/drótok ne legyenek láthatóak

● A szőnyeg és a padló legyen tiszta

A szoba felszereltségéről is készíthet fotókat, például:

● Tea- vagy kávésarok

● Hűtőszekrény

● Légkondicionáló

● Poharak/bögrék

● Minibár/harapnivalók

● Szobaszéf

● Íróasztal/papír és írószerek

Bathroom

A szobák bemutatása



Egyedi adottság

1. kép

2. kép

A fürdőszoba 
fényképezése.

A fürdőszobai képek nagyon fontosak az utazóknak, hiszen azok sokszor az 
egész hotel általános tisztaságát is tükrözik. 

A fürdőszobákban:

● Legyenek bekapcsolva a lámpák

● Legyen tiszta a tükör

● Legyen tiszta a zuhanyzó/fürdőkád

● Húzza szét a zuhanyfüggönyöket

● Hajtsa le a vécéülőkét

● Ne látsszanak a képen papírzsebkendők, kukák, műanyag cipővédők. 

A képek mutassák be a fürdőszobák felszereltségét is, például:

● Fürdőköpeny

● Papucs

● Hajszárító

● Fogkefe

● Piperecikkek



Készítsen képet azokról a felszereltségekről, szolgáltatásokról is, 
melyeket a vendégek közösen használhatnak: 

● Hall/recepció

● Étterem/kávézó

● Reggelizőhely

● Lounge/bár

● Wellness- és gyógyfürdő-szolgáltatások

● Edzőterem/fitneszközpont

● Úszómedence

● Játékszoba

● Strand

● Közös konyha

● Közösen használt helyiségek

Szolgáltatások 
fényképezése.



Fényképek az extra 
felszereltségről

.

Minden további felszereltségről vagy szolgáltatásról készítsen képet, például: 

● Tárgyaló/bankett-terem

● Üzleti központ/a lobbiban használható számítógép (monitorok 

legyenek kikapcsolva)

● Családbarát szolgáltatások, például játéksarok vagy gyerekmenü az 

étteremben

● Reptéri transzferbusz

● Parkológarázs

● Napilapok

● Poggyászmegőrző

● Száraztisztítás/mosodai szolgáltatások

● Szobaszerviz

● Szervezőpult brossúrákkal (ha a recepciótól külön van)



A vendégeknek foglaláskor fontos az, hogy a képek tisztán és élethűen 
mutassák be a hotel elhelyezkedését. Tudniuk kell azt, hogy pontosan hogyan 
néz ki a hotel. 

Amikor fényképeket készít, a külső képek mutassák be -

● A hotel bejáratát
● Az épület utcafrontját a környező házakkal

A képeken ne legyenek forgalmi táblák, parkoló autók (ha lehetséges), 
valamint a járókelők ne legyenek arcról felismerhetőek. 

A helyszín.



● Használjon digitális fényképezőgépet

● Vízszintes tájolású képeket készítsen, ezek mutatnak legjobban 

a weboldalunkon.

● A fotók legyenek nagy felbontásúak, minimum 2048 x 1536 

képpont, de ajánlott a 4000x3000 képpont.  (Egy kép legfeljebb 

19MB lehet).

● Készítsen legalább 24 képet. 

● Fényképezzen körülbelül 160 cm-es magasságból,  így képei 

hasonló szögből készülnek, és semlegesek lesznek a néző 

szemszögéből.

● A fókusz legyen 24 – 35mm. 

● Fényképezzen a sarkokból, hogy szélesebb legyen a látószög, 

és mélységet adjon a képeknek.

● Törekedjen arra, hogy a kép minél többet felöleljen a térből. 

Próbálja az összes fontos részletet (pl bútorok) belevenni a képbe.

● Használjon állványt a fényképezéshez.

Fényképkövetelmények



Egy kép legfeljebb 19MB lehet.

Hogy a fotók optimálisan jelenjenek meg a lehetséges vendégeknek, az alábbi 

dolgokat érdemes kerülni: 

● Szemcsés vagy pixeles fotók

● Homályos képek vagy eltolt síkú objektívvel készült képek

● Nagy arányban szerkesztett képek

● Filterek, erős kontraszt, erős szaturáció vagy túl sok HDR

● A fotókból készített kollázs

● Vízjelek vagy illusztrációk a képeken

● Dőlt, szétnyújtott vagy eltorzíott képeket

Technikai követelmények.



✘ Ne készítsen képeket a vendégekről vagy a hoteltulajdonosról

✘ Ne készítsen képeket hiányos öltözetű személyekről

✘ Ne legyen látható logó, márkajelzés, díj vagy elérhetőségi adat

✘ Ügyeljen arra, hogy a képeken ne látsszon a fényképező személy 

tükörképe

✘ Ne készítsen képet bekapcsolt tévéről.

✘ Ne készítsen képeket olyan eszkökről, melyek hamar elavultak 

lehetnek (telefon, ébresztőóra, stb)

✘ Ne használjon halszem objektívet vagy túl széles látószöget

✘ Ne készítsen képeket túl magas vagy alacsony szögekből

✘ Ne készítsen túl sötét vagy túl világos képeket.

✘ Ne készítsen fekete-fehér képeket.

Mit kell kerülnie.



A „Booking.com” összes említése és minden többes szám első személyű megfogalmazás a Booking.com  B.V.-re utal, mely a Booking.com™ mögött álló vállalat.

Jó fényképezést!
Ha már mindent lefényképezett, így teheti fel a képeket az oldalra.

https://partnerhelp.booking.com/hc/hu/articles/115002028185-Hogyan-lehet-%C3%BAj-f%C3%A9nyk%C3%A9peket-hozz%C3%A1adni-%C3%A9s-felt%C3%B6lteni-valamint-m%C3%B3dos%C3%ADtani-a-megl%C3%A9v%C5%91-f%C3%A9nyk%C3%A9peket-?utm_campaign=360002064368&utm_content=en_gb&utm_medium=update_or_change_photos&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc

