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Aby zachęcić gości do dokonania rezerwacji w Twoim 
hotelu, musisz najpierw przyciągnąć ich uwagę za 
pomocą atrakcyjnej strony obiektu.

Zdjęcia odgrywają tutaj kluczową rolę. W tym 
przewodniku wyjaśnimy, jak wykonać zachwycające 
zdjęcia, które sprawią, że rezerwujący nie będą w 
stanie oprzeć się Twojemu hotelowi.

Witamy.



Dobrze wykonane oraz odpowiednio oświetlone zdjęcia mogą przedstawić Twój 

hotel w piękny i realistyczny sposób.

Zdjęcia powinny przedstawiać wszystkie rodzaje pokoi oraz udogodnienia, jak i 

konkretne szczegóły, które przyciągną i zainspirują podróżujących. Dlatego 

zalecamy dodanie minimum 24 zdjęć hotelu.

Aby zdjęcia odpowiednio wyświetlały się na różnych platformach, wszystkie muszą 

być w wysokiej jakości i rozdzielczości.

Twoje zdjęcia powinny:

● zabrać gościa na wirtualny spacer po obiekcie,

● wyrażać atmosferę i charakter obiektu,

● podkreślać historyczną lub unikatową stronę obiektu,

● inspirować gości do przyjazdu.

Why take photos?



Pamiętaj, by zrobić zdjęcia wszystkim rodzajom pokoi w obiekcie – pojedynczym, 

dwuosobowym, trzyosobowym, apartamentom itp. 

Zrób minimum 4 zdjęcia każdego rodzaju pokoju oraz przynajmniej 1 zdjęcie 

łazienki/toalety w każdym z nich.

Apartament typu Suite

Pokój z 2 łóżkami pojedynczymi

Pokój dwuosobowy

Co sfotografować.



Jeśli jesteś właścicielem aparthotelu:

● sfotografuj wszystkie rodzaje oferowanych apartamentów.

● sfotografuj różne pokoje w każdym z apartamentów, jak i przedstaw ogólny 

układ apartamentu.

● zrób minimum 24 zdjęcia obiektu.

W przypadku większych apartamentów z kilkoma sypialniami nie musisz robić zdjęć 

każdej sypialni.

Studio

Apartament z jedną sypialnią

Cały apartament

Co sfotografować.



Aby jak najlepiej przedstawić obiekt, warto zrobić kilka zdjęć każdego rodzaju pokoju 

z różnej perspektywy.

● widok z rogu pokazujący cały pokój.

● widok z przeciwległego rogu.

● wyjątkowe cechy/udogodnienia w pokoju. 

Dodatkowe elementy, które można uwzględnić na zdjęciach:

● widok

● balkon, patio lub taras

● kuchnia, jadalnia lub część wypoczynkowa

● zestaw do parzenia kawy i herbaty

● ciekawe elementy wystroju

Powinieneś zrobić zdjęcia wszystkim elementom, które wyróżniają Twój obiekt 
na tle innych.

 Wyjątkowe cechy/udogodnienia w pokoju

Widok z rogu 1

Widok z rogu 2

Fotografowanie pokoju.



Zdjęcia powinny odpowiadać rzeczywistości oraz podkreślać mocne strony 
Twojego hotelu.

Wszystkie fotografowane pomieszczenia powinny być tak samo oświetlone, jasne 
i posprzątane. Warto przygotować obiekt przed zrobieniem sesji.

Pokoje

● Zasłony powinny być odsłonięte, by widać było widok z okna.

● Pomieszczenie powinno być przyjemnie oświetlone, można włączyć 

delikatne lampy.

● Łóżka powinny być pościelone.

● Powinien panować ogólny porządek.

● Należy zabrać pranie z kadru.

● Należy ukryć kable lub przewody.

● Dywany i podłogi powinny być wyczyszczone i odkurzone.

Zrób zdjęcia takim udogodnieniom, jak:

● zestaw do parzenia kawy i herbaty

● lodówka

● klimatyzator

● szklanki/kubki

● minibar/przekąski

● sejf w pokoju

● biurko/artykuły biurowe

Bathroom

Prezentacja pokoju.



Wyjątkowy element w pomieszczeniu

Ujęcie 1

Ujęcie 2

Fotografowanie łazienki.

Zdjęcia łazienki są dla podróżujących równie ważne, ponieważ często świadczą o 
ogólnym poziomie czystości w hotelu.

Łazienki

● Pomieszczenie powinno być przyjemnie oświetlone.

● Lustra muszą być czyste i bez smug.

● Prysznic/wanna muszą być dokładnie wyczyszczone.

● Należy odsłonić zasłonę prysznicową, by pokazać prysznic.

● Deska toaletowa powinna być opuszczona.

● Papier toaletowy, chusteczki, kosze na śmieci itp. powinny zostać 

schowane

Zrób zdjęcia takim udogodnieniom, jak:

● szlafrok

● kapcie

● suszarka

● pasta do zębów

● bezpłatny zestaw kosmetyków



Zrób zdjęcia wszystkich ogólnodostępnych udogodnień w hotelu:

● zdjęcie wejścia (od wewnątrz i z zewnątrz)

● zdjęcie budynku (ulica z fasadą, okolica)

● lobby/recepcja

● restauracja/miejsce posiłków

● śniadanie (lub inne dostępne posiłki)

● bar

● basen

● pokój z grami

● spa/sauna/salon masażu itp.

● siłownia/centrum fitness

● plaża

● udogodnienia w kuchni

● części wypoczynkowe

Zdjęcia udogodnień



Zdjęcia dodatkowych 
udogodnień.

.

Powinieneś również zrobić zdjęcia udogodnień i usług dodatkowych 
dostępnych w Twoim obiekcie:

● sale konferencyjne i bankietowe

● centrum biznesowe lub sale komputerowe (pamiętaj, by wyłączyć 

monitory)

● pomieszczenia przyjazne rodzinom, np. sale zabaw dla dzieci, menu 

dla dzieci

● transfer lotniskowy

● parking / garaże

● dostępna codzienna prasa

● przechowalnia bagażu

● usługa pralni, suszenia, prasowania itp.

● usługa sprzątania pokoju

● stanowisko z gazetami, informacją turystyczną itp.



Dokonując rezerwacji, podróżujący oczekują, że lokalizacja Twojego obiektu 
zostanie im przedstawiona zgodnie z rzeczywistością.

Goście muszą dokładnie wiedzieć, jak wygląda obiekt przed przyjazdem, 
zatem robiąc zdjęcia, nie zapomnij o wyglądzie zewnętrznym i otoczeniu, np.:

● wejście do hotelu
● fasada obiektu widoczna od strony ulicy/bramy

Zadbaj również o to, by nie było widać żadnych znaków drogowych, 
zaparkowanych samochodów oraz by w kadr nie wchodziły żadne osoby.

Lokalizacja.



● Korzystaj z aparatu cyfrowego.

● Rób zdjęcia głównie poziomo – takie prezentują się najlepiej 

Booking.com.

● Zdjęcia muszą być w wysokiej rozdzielczości: min. 2048 x 1080 

pikseli, a najlepiej 4000 x 3000 pikseli (maksymalny rozmiar 

jednego zdjęcia to 19MB).

● Zrób minimum 24 zdjęcia.

● Rób zdjęcia, trzymając aparat na wysokości 100-160 cm, 

ponieważ nadaje to zdjęciom naturalną perspektywę oraz sprawia, 

że wszystkie zdjęcia tak zrobione wyglądają spójnie.

● Ogniskowa obiektywu powinna mieć 24 – 35 mm. 

● Zdjęcia rób z rogu, aby zachować perspektywę i dodać głębi.

● Spróbuj ująć maksymalnie dużo przestrzeni. Nie ucinaj mebli ani 

żadnych innych przedmiotów istotnych z punktu widzenia gościa.

● Korzystaj ze statywu, by zdjęcia były ostre.

Wymagania 
względem zdjęć.



Maksymalny rozmiar zdjęcia, które można dodać, to 19MB.

Aby mieć pewność, że zdjęcia wyświetlają się poprawnie, unikaj:

● Ziarnistych zdjęć, na których widać piksele

● Rozmazanych zdjęć

● Nienaturalnie wyretuszowanych zdjęć

● Filtrów, dużych kontrastów, zbyt dużego nasycenia kolorów oraz 

wysokiego HDR

● Kolaży/zestawień kilku zdjęć w jednym

● Znaków wodnych lub ilustracji/logo widocznych w tle

● Zniekształconych, przechylonych, rozciągniętych lub rozmazanych 

zdjęć

Wymagania techniczne.



✘ Zdjęć gości, modeli, właścicieli

✘ Zdjęć z nagością

✘ Zdjęć logo, znaków firmowych lub danych kontaktowych

✘ Odbicia osób w lustrze lub szybie

✘ Zdjęć z włączonym telewizorem

✘ Zdjęć z urządzeniami, na których widoczna jest data lub 

godzina (telefony, budziki itd.)

✘ Szerokich zdjęć, funkcji „rybiego oka"

✘ Zdjęć robionych ze zbyt wysokiej lub niskiej perspektywy

✘ Zbyt ciemnych lub prześwietlonych zdjęć

✘ Czarno-białych zdjęć

Czego unikać.



Wszystkie odniesienia do „Booking.com”, w tym poprzez zaimki „my”, „nasze” itp., dotyczą spółki Booking.com BV, która jest właścicielem portalu Booking.com™.

Powodzenia!
Gdy wszystko już sfotografujesz, dowiedz się, jak dodać zdjęcia do strony obiektu.

.

https://partnerhelp.booking.com/hc/pl/articles/115002028185-Jak-mog%C4%99-doda%C4%87-zmieni%C4%87-lub-zaktualizowa%C4%87-zdj%C4%99cia-obiektu-?utm_campaign=360013332674&utm_content=en_gb&utm_medium=update_or_change_photos&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc

