Průvodce fotografií
pro hotely

leden 2019

Abyste hosty přesvědčili k rezervaci, musíte si získat
jejich pozornost atraktivní stránkou ubytování.

Začínáme.

A v tom hrají fotografie klíčovou roli. V tomto průvodci
vám vysvětlíme, jak pořídit skvělé fotografie, díky
kterým hosté vašemu hotelu neodolají.

Kvalitní fotografie vašeho hotelu by měly být atraktivní, realistické a klíčovým
faktorem je také světlo.

Na fotografiích by měly být zachyceny všechny typy pokojů a veškeré zařízení
i specifické detaily, které potenciální hosty zaujmou a inspirují. Proto do prezentace
vašeho hotelu doručujeme nahrát minimálně 24 fotografií.

Aby byly fotografie na různých digitálních platformách správně zobrazeny, musí být
nahrány ve vysoké kvalitě a ve vysokém rozlišení.

Fotografie by měly:
●

umožnit budoucím hostům vizuální prohlídku vašeho hotelu,

●

zachycovat jeho atmosféru,

●

přiblížit jeho kulturu a historii,

●

hostům ukázat, co mohou během svého pobytu očekávat.

Proč jsou fotografie důležité?

Dvoulůžkový pokoj s oddělenými postelemi

Ujistěte se, že vyfotíte všechny typy pokojů ve svém hotelu: jednolůžkový,

Dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí

dvoulůžkový s manželskou postelí a s oddělenými postelemi, třílůžkový, apartmá atd.

Co fotit?

Pořiďte minimálně 4 fotografie každého typu pokoje a alespoň 1 fotografii
koupelny/toalety každého z těchto pokojů.

Apartmá

Apartmán s 1 ložnicí

Pokud máte aparthotel, ujistěte se, že:

●

vyfotografujete všechny typy apartmánů: apartmán s 1 ložnicí, apartmán se
2 ložnicemi, studio, penthouse atd.,

●

vyfotografujete jednotlivé místnosti i celkovou dispozici každého apartmánu,

●

pořídíte minimálně 24 fotografií.

Celková dispozice apartmánu

Co fotit?

V případě větších apartmánů s několika ložnicemi nemusíte fotografovat každou ložnici.

Studio

Pohled z rohu 1

Abyste z pokojů ukázali to nejlepší, vyfotografuje každý z nich z různých úhlů:
●
●
●

pohled z rohu zachycující celý pokoj,
pohled z jiného rohu,
jedinečné prvky a zařízení pokoje.

Pohled z rohu 2

Jedinečné prvky pokoje mohou zahrnovat:

Jak fotografovat pokoje?

●

výhled,

●

balkon, patio nebo terasu,

●

kuchyň, jídelní prostory nebo posezení,

●

příslušenství pro přípravu čaje a kávy,

●

zajímavé a dekorativní detaily.

Jedinečný prvek pokoje
Vyfotografujte vše, čím je váš hotel jedinečný a čím se odlišuje od jiných hotelů.

Fotografie by měly realisticky reprezentovat váš hotel a také z něho ukázat to
nejlepší.
Prostory musí být na všech fotografiích dobře osvětlené a uspořádané, aby
fotografie působily atraktivně. Proto se ujistěte, že budou pokoje před focením
uklizeny a dostatečně připraveny.
Ujistěte se, že v pokojích:

Prezentace pokojů.

●

jsou roztaženy závěsy, aby byl vidět výhled z okna,

●

jsou rozsvícena všechna světla včetně lamp a bodového osvětlení,

●

postele jsou čerstvě ustlány,

●

je vše pěkně naaranžováno a upraveno,

●

koberec a podlahy jsou beze skvrn,

●

nikde nevisí žádné prádlo,

●

nejsou vidět žádné kabely.

Vyfotografujte vybavení pokoje, jako jsou:
●

příslušenství pro přípravu čaje a kávy,

●

chladnička,

●

klimatizace,

●

sklenice a hrnky,

●

minibar/občerstvení,

●

trezor,

●

stůl/kancelářské potřeby.

Snímek 1

Fotografie koupelny jsou pro hosty také velice důležité, protože často poukazují na
celkovou čistotu v hotelu.
Před fotografováním koupelny se ujistěte, že:

Snímek 2

●

je rozsvíceno i ambientní osvětlení,

●

zrcadla nemají žádné šmouhy,

●

sprcha a vana jsou dokonale čisté,

●

závěs sprchy je odtažen,

●

víko toalety je zavřeno,

●

v záběru nepřekáží žádné ubrousky, toaletní papír nebo odpadkové

Jak fotografovat koupelnu?

koše.

Vyfotografujte veškeré vybavení koupelny, jako jsou:

Jedinečné prvky koupelny

●

župany,

●

pantofle,

●

fén na vlasy,

●

sada pro zubní péči,

●

toaletní potřeby.

Pořiďte snímky zachycující společná zařízení, prostory nebo služby,
které hosté mají během pobytu ve vašem hotelu k dispozici, jako např.:

Fotografie zařízení a služeb.

●

vchod do hotelu (interiér i exteriér),

●

budova hotelu (pohled z ulice a okolí hotelu),

●

lobby/recepce,

●

restaurace/prostory pro stravování,

●

snídaně (a další jídla),

●

lounge/bar,

●

bazén,

●

společenská místnost s hrami,

●

spa/wellness/sauna/masáže,

●

fitness centrum/posilovna,

●

pláž,

●

zařízení kuchyně,

●

další společné prostory.

Na fotografiích by měly být prezentovány také extra služby a zařízení, které
hostům nabízíte, např.:
●

zasedací místnosti, konferenční prostory a společenské sály,

●

business centrum nebo počítač v lobby hotelu (fotografujte s
vypnutým monitorem),

●

Extra služby a zařízení.
.

zařízení a služby vhodné pro rodiny s dětmi, např. prostory na hraní
nebo menu pro děti,

●

letištní transfer,

●

parkovací garáž,

●

denní tisk,

●

prostory pro uschování zavazadel,

●

služba praní a čištění oděvů,

●

pokojová služba,

●

přepážka pro rezervace prohlídek a vstupenek, kde jsou vystaveny
informační letáky a brožury (pokud je mimo recepci).

Při výběru ubytování chtějí hosté vidět fotografie, které jasně a realisticky
reprezentují hotel i jeho okolí.
Od fotografií očekávají, že na nich hotel uvidí tak, jak bude vypadat při
příjezdu, proto by fotografie exteriéru měly zahrnovat:

Lokalita hotelu.

●
●

vchod do hotelu,
fasádu budovy zachycenou na pohledu z ulice.

Při fotografování se pokuste, aby na fotografii nebyli vidět kolemjdoucí, cedule,
a zaparkovaná auta.

●

Používejte digitální fotoaparát.

●

Fotografujte především na šířku (horizontálně) – takové fotografie vypadají na
Booking.com nejlépe.

●

Fotografie musí mít vysoké rozlišení, a to minimálně 2048 x 1080 pixelů ale
nejlépe 4000 x 3000 pixelů (nahrát je možné fotografie o maximální velikosti 19
MB).

●

Pořiďte minimálně 24 fotografií.

●

Všechny fotografie pořizujte z výšky 100–160 cm. Díky tomu budou působit
konzistentně a budou mít neutrální úhel pohledu jako z pozice pozorovatele.

●

Hloubka ostrosti by měla být 24–35 mm.

●

Prostory fotografujte z rohu. Snímku tím dodáte hloubku a perspektivu.

●

Zkuste na fotografii z prostoru zachytit co nejvíce. Pokuste se nevynechat
nábytek a jiné detaily, které by mohly být pro hosty důležité.

●

Použijte stativ, aby byl fotoaparát dostatečně stabilní.

Základní požadavky.

Aby bylo možné fotografii nahrát, může mít velikost maximálně 19 MB.

Aby se fotografie vašeho hotelu budoucím hostů zobrazovaly co nejlépe, vyhněte
nahrávání fotografií, které:

●

jsou zrnité nebo rozpixelované,

●

jsou rozmazané nebo u nich byl použit tilt-shift efekt,

●

prošly příliš mnoha úpravami,

●

mají filtry, vysoký kontrast, přílišnou sytost barev nebo přehnané HDR,

●

jsou nakombinovány do koláží,

●

obsahují vodoznak nebo ilustrace,

●

jsou zkosené, nakloněné, roztažené nebo deformované.

Technické parametry.

✘ fotografií hostů, modelů, nebo majitelů ubytování,
✘ fotografií zobrazujících nahotu,

Čeho se při fotografování
vyvarovat?

✘ fotografií obsahujících loga, branding, ocenění nebo kontaktní údaje,
✘ odrazů osob v zrcadlech nebo oknech,
✘ fotografií se zapnutou televizí,
✘ fotografií technologií, které se časem mohou stát zastaralé (telefony,
budíky, etc.),
✘ fotografií s extrémními efekty, širokoúhlých snímky nebo snímků s
efektem rybího oka,
✘ fotografií pořízených z příliš vysokého nebo nízkého úhlu,
✘ příliš tmavých (podexponovaných) nebo světlých (přeexponovaných)
fotografií,
✘ černobílých fotografií.

Hodně štěstí při fotografování!
Až pořídíte všechny potřebné fotografie, podívejte se na tento článek a zjistěte, jak je můžete přidat na svoji stránku.

Všechny zmínky o „Booking.com“, včetně výrazů „nás“, „my“ nebo „naše“ se vztahují na Booking.com B.V., společnost, která stojí za Booking.com™

