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Supaya tamu memesan properti Anda, pertama Anda harus 
mengundang perhatian mereka dengan halaman properti 
yang menarik.

Foto-foto Anda memegang peranan penting dalam proses 
ini. Dalam panduan ini, kami akan menjelaskan cara untuk 
mengambil foto yang memukau, yang akan membuat 
properti Anda terlihat menggiurkan untuk keluarga.

Selamat datang.



● Gunakan kamera digital (smartphone terbaru 
umumnya juga memiliki kamera yang bagus).

● Ambil gambar hanya dalam bentuk lanskap 
(horizontal), yang terlihat paling baik di 
Booking.com.

● Foto harus memiliki resolusi tinggi (setidaknya 
2048 x 1080 piksel).

● Ambil gambar dari ketinggian 100-160cm 
(3-5kaki).

● Saat memotret tamu, hindari menampilkan 
wajah mereka.

Welcome.

Tips fotografi.



Crop area

Crop area

● Pastikan subjek (orang, amenitas) berada di tengah gambar, kalau 
memungkinkan.

● Foto di Booking.com bisa di-crop dalam berbagai cara, jadi yang 
paling aman adalah dengan meletakkan subjek di tengah.

● Usahakan untuk tidak memotret subjek terlalu dekan. Beri jarak 
yang cukup supaya subjek bisa berada pas di tengah.

● Ingat bahwa gambar yang Anda lihat di galeri ekstranet adalah 
gambar yang belum di-crop.

Komposisi.
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Jika Anda menawarkan amenitas di bawah ini, coba ambil 

fotonya sebanyak mungkin:

● Fasilitas kids club

● Tempat bermain outdoor

● Waterslides / waterpark

● Kolam renang anak

● Kursi makan anak

● Tempat tidur bayi

● Dapur / dapur kecil

● Area umum untuk dewasa

● Tur (mis. brosur di lobi)

● Fasilitas olahraga

● Fitur keamanan seperti pagar kolam atau pagar 

tangga

● Fasilitas keluarga lainnya

Hal-hal untuk difoto.



Hotel, Resor

Kids clubKids club Taman bermain outdoor

Makanan anak Waterpark / Waterslides Kamar anak bertema

Tempat tidur bayi Kursi makan anak Kamar keluarga



Apartemen, Homestay, Rumah Liburan, B&B

Taman bermain outdoor Tempat tidur bayi
Kamar terhubung dengan tempat tidur 
bayi

Area umum/tempat bermain outdoor Kursi makan anak Area umum untuk dewasa

Tempat tidur bayi Dapur dan ruang makan Kamar anak untuk berbagai usia



Amenitas/Layanan Tambahan dan Fotografi Orang

Fasilitas olahraga Fasilitas ruang ganti bayi
Pagar keamanan di sekeliling kolam renang

Pagar tangga Layanan antar jemput bandara/taksi

Tur

Orang (wajah tidak terlihat)

Orang (wajah tidak terlihat) Orang (wajah tidak terlihat)



Selamat memotret!
Setelah mengambil semua foto yang Anda butuhkan, cari tahu cara untuk menambahkannya ke halaman properti Anda.

Semua referensi ke “Booking.com", termasuk penyebutan “kami”, merujuk ke Booking.com BV, perusahaan di belakang merek Booking.com™

https://partnerhelp.booking.com/hc/id/articles/115002028185?utm_source=phc_pdf&utm_medium=update_or_change_photos&utm_campaign=360013332674&utm_term=phc&utm_content=id

