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Para que os hóspedes reservem sua propriedade, primeiro 
tem de captar a atenção com uma página de propriedade 
atrativa. 

As suas fotos têm um papel crucial neste processo. Neste 
guia, iremos explicar-lhe como tirar fotografias fantásticas 
que tornarão a sua propriedade irresistível para as famílias.

Seja bem-vindo.



● Use uma câmara digital (os smartphones mais 
recentes também têm ótimas câmaras).

● Tire fotografias apenas em formato paisagem 
(horizontal) – ficarão melhores em 
Booking.com.

● As fotografias devem ter uma resolução alta 
(no mínimo 2048 x 1080 píxeis).

● Tire fotografias de uma altura de 100-160 cm.
● Ao fotografar hóspedes, por favor, evite 

mostrar os seus rostos.

Welcome.

Dicas de fotografia.



Área de corte

Área de corte

● Certifique-se de que o que quer mostrar (pessoa, comodidade) está 
no centro da imagem, sempre que possível.

● As fotografias em Booking.com podem ser cortadas de diversas 
formas, por isso é sempre mais seguro manter o que quer mostrar 
no centro. 

● Tente não se aproximar muito do que quer mostrar. Fique a uma 
distância apropriada para que o sujeito fique no meio. 

● Lembre-se de que a imagem que verá na galeria da extranet é uma 
fotografia pré-cortada.

Composição.
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Caso ofereça uma das seguintes comodidades, tente tirar 

o maior número de fotografias possível:

● Clube infantil

● Parque infantil ao ar livre

● Escorregas aquáticos / Parque aquático

● Piscina infantil

● Cadeiras altas

● Berços

● Cozinha / Kitchenette

● Áreas comuns para adultos

● Excursões (ex: panfletos no átrio)

● Comodidades desportivas

● Elementos de segurança como cercas na piscina / 

portões nas escadas

● Qualquer outra comodidade para famílias

O que fotografar.



Hotéis, Resorts

Clube infantilClube infantil Parque infantil

Refeições para crianças Parque aquático / Escorregas 
aquáticos

Quartos temáticos para crianças

Berço Cadeiras altas Quarto familiar



Apartamentos, quartos em acomodações privadas, casas de férias, B&B 

Parque infantil Berço Quarto adjacente com berço

Área exterior comum / Área 
recreativa

Cadeiras altas Área comum para adultos

Berço Cozinha e área para refeições Quarto para crianças de diferentes 
idades



Fotografias de comodidades adicionais/serviços e pessoas

Comodidades desportivas Fraldário
Cerca de segurança em redor da 
piscina

Portões nas escadas Transfer do aeroporto / táxi

Excursões

Pessoas (sem mostrar rostos)

Pessoas (sem mostrar rostos) Pessoas (sem mostrar rostos)



Boas fotografias!
Depois de tirar todas as fotografias que precisa, saiba como adicioná-las à página da sua propriedade!

Todas as referências a “Booking.com", incluindo qualquer menção a “nós”, “nos” e “nosso” referem-se a Booking.com BV, a empresa por detrás de Booking.com™

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

