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Pentru a convinge oaspeții să rezerve la hotelul 
dumneavoastră, trebuie ca mai întâi să le captați 
atenția, cu o pagină atractivă a proprietății.

Fotografiile joacă un rol esențial în acest proces. În 
acest ghid vă vom explica cum să faceți fotografii 
excelente, care să vă facă hotelul irezistibil pentru 
clienți

Bine ați venit.



O fotografiere bună a proprietății poate capta fotografii frumoase, realiste și bine 

luminate ale hotelului. 

Fotografiile dumneavoastră ar trebui să prezinte toate tipurile de camere și facilități, 

împreună cu detalii specifice, care vor captiva și inspira călătorii. De aceea, vă 

recomandăm să afișați minimum 24 de fotografii ale hotelului.

Fotografiile trebuie să aibă calitate înaltă și rezoluție mare pentru a fi folosite 

eficient pe diferite platforme digitale.

Fotografia ar trebui să:

● Ghideze călătorii într-o călătorie vizuală prin hotel

● Reflecte ambianța și energia din proprietate

● Sublinieze aspectele istorice și culturale ale proprietății

● Arate tipul de experiență la care oaspeții se pot aștepta în timpul sejurului

De ce să faceți 
fotografii?



Asigurați-vă că fotografiați toate tipurile de camere– Single, Doublă/Twin, Triplă, 

Suită, care sunt disponibile în hotel. 

Faceți minimum 4 fotografii pentru fiecare tip de cameră și cel puţin 1 fotografie a 

băii/toaletei aferente fiecăreia.

Suită

Cameră Twin

Cameră dublă

Ce să fotografiați



Dacă aveți un aparthotel, asigurați-vă că:

● Fotografiați toate tipurile de apartamente – Cu un dormitor, cu două 

dormitoare, Suită, Penthouse, disponibile la proprietate.

● Fotografiați camerele diferite din fiecare apartament, precum și întregul 

apartament (configurația generală).

● Faceți minimum 24 de fotografii ale proprietății.

În cazul apartamentelor mai mari, cu mai multe dormitoare, nu trebuie să fotografiați 

fiecare dormitor.

Garsonieră

Apartament cu un dormitor

Tot apartamentul

Ce să fotografiați



Pentru a valorifica la maximum toate caracteristicile, vă rugăm să fotografiați 

camerele din unghiuri diferite.

● Vedere din colț, arătând întreaga cameră

● Vedere din alt colț

● Caracteristici/facilități unice ale camerei

Caracteristicile unice ale camerelor pot include::

● Vedere

● Balcon, patio sau terasă

● Zone de bucătărie, luat masa sau relaxare

● Facilități de preparat ceai și cafea

● Detalii decorative interesante și unice.

Ar trebui să fotografiați toate acele lucruri speciale, care vă diferențiază hotelul 
de alte hoteluri.

Caracteristică unică a 

camerei

Fotografie din colțul 1

Fotografie din colțul 2

Fotografierea camerei



Toate fotografiile trebuie să prezinte proprietatea în mod realist și să îi 
sublinieze cele mai bune caracteristici. 

Toate fotografiile trebuie să fie la fel de clare, luminoase și flatante, deci 
pregătiți și curățați camerele înainte de ale fotografia. 

Camerele trebuie să aibă:

● Perdelele trase, pentru ca priveliștea să fie vizibilă

● Toate luminile trebuie să fie aprinse

● Paturile să fie proaspăt făcute

● Suprafețele trebuie să fie curate

● Covoarele și podeaua trebuie să fie curate

● Trebuie să nu apară rufe în fotografie

● Cablurile trebuie ascunse

Fotografiați toate dotările din camere, precum:

● Facilități de preparat ceai și cafea

● Frigider

● Aparatul de aer condiționat

● Pahare/căni

● Minibar/gustări

● Safe în cameră

● Birou/papetărie

Baie

Prezentarea camerei.



Caracteristică unică a încăperii

Unghi 1

Unghi 2

Fotografierea băii.

Fotografiile băilor sunt de asemenea importante pentru clienți, deoarece adesea 
ele reflectă nivelul general de curățenie a hotelului.

Băile ar trebui să aibă:

● Lumini aprinse

● Oglinzi curate

● Dușul și/sau cada curate

● Perdeaua de la duș trasă

● Capacul de WC coborât

● Trebuie să nu apară batiste de hârtie, hârtie igienică sau coșuri de gunoi

Faceți fotografii ale tuturor dotărilor din cameră, cum ar fi:

● Halat de baie

● Papuci

● Uscător de păr

● Periuțe de dinți

● Produse de toaletă din partea casei



Fotografiați toate facilitățile comune la care oaspeții au acces la 
hotel, precum: 

● Hol/recepție

● Restaurant/cafenea

● Opțiuni de mic dejun

● Lounge/bar

● Dotări și servicii de spa și de wellness  

● Sală de sport/centru de fitness 

● Piscină

● Cameră de jocuri

● Plajă

● Facilități de bucătărie comună

● Zone de living comune

Fotografierea facilităților



Fotografierea dotărilor 
suplimentare.

.

Ar trebui să fotografiați și dotările și serviciile suplimentare care sunt 
disponibile oaspeților, precum:

● Camere de conferință sau săli de evenimente

● Centru de afaceri sau computer în hol (cu monitoarele închise)

● Opțiuni pentru familii, precum terenuri de joacă pentru copii sau 

meniuri pentru copii

● Autobuze de transfer de la/către aeroport

● Garaje

● Ziare

● Depozit de bagaje

● Serviciu de spălătorie/curățătorie chimică

● Room-service

● Birou de turism/bilete cu broșuri (dacă sunt separate de recepție)



Când rezervă cazare, călătorii se așteaptă să vadă o reprezentare clară și 
realistă a hotelului și locației.

Oaspeții au nevoie să știe când sosesc exact cum arată proprietatea, de 
aceea, ar trebui să faceți fotografii ale exteriorului, care arată:

● Intrarea în hotel
● Fațada clădirii în contextul străzii

Vă rugăm să evitați semnele de circulație, mașinile parcate (dacă este posibil) 
și să nu fotografiați persoanele de pe stradă

C

Locația.



● Folosiți o cameră digitală.

● Faceți mai ales fotografii tip peisaj (orizontale), acestea arată cel 

mai bine pe Booking.com.

● Fotografiile trebuie să aibă rezoluție bună, de minimum 2048 x 

1536 pixeli, dar de preferat 4000x3000 pixeli (mărimea maximă 

trebuie să fie de 19MB per fotografie încărcată).

● Faceți cel puțin 24 fotografii..

● Faceți fotografii de la o înălțime de 100-160 cm. Astfel mențineți 

consecvența imaginilor și este foarte neutru din punctul de vedere 

al perspectivei privitorului.

● Mențineți distanța focală între 24 – 35 mm. 

● Fotografiați din colțurile camere, pentru a adăuga perspectivă și 

adâncime imaginilor.

● Încercați să captați cât mai mult din spațiu în fotografii. Încercați 

să nu eliminați prin editare mobilier sau alte detalii care ar fi 

importante pentru oaspeți.

● Folosiți un tripod pentru a evita ca pozele să iasă „mișcate”.

Cerințe referitoare la fotografii.



Mărimea maximă trebuie să fie de 19MB per fotografie.

Pentru a vă asigura că fotografiile hotelului le sunt prezentate optim oaspeților 

potențiali, este cel mai bine să evitați încărcarea de: 

● Fotografii granulate sau pixelate

● Fotografii încețoșate sau mișcate

● Fotografii prea procesate

● Filtre, contrast, suprasaturare sau HDR exagerat

● Colaje de fotografii

● Watermark-uri sau ilustrații în fotografii

● Fotografii înguste, înclinate, întinse sau distorsionate

Cerințe tehnice.



✘ Fotografii cu oaspeți, modele sau proprietarii cazării

✘ Fotografii care prezintă nuditate

✘ Fotografii cu logouri, branduri, premii sau detalii de contact

✘ Reflexii ale unor persoane în oglinzi și geamuri

✘ Fotografii cu televizorul pornit

✘ Fotografii cu tehnologie care se poate învechi (telefoane,   

ceasuri cu alarmă etc.)

✘ Fotografii extreme, făcute cu lentile fisheye (cu unghi 

ultralarg) sau foarte late

✘ Fotografii făcute de prea sus sau prea jos

✘ Fotografii prea întunecate (subexpuse) sau prea luminoase 

(supraexpuse) 

✘ Fotografii alb-negru

De evitat.



Toate referirile la “Booking.com",inclusiv orice mențiune despre „noi” și „al nostru” se referă la Booking.com BV, compania din spatele 
Booking.com™

Ședință foto de succes!
După ce ați făcut fotografiile de care aveți nevoie, aflați cum să vi le adăugați pe pagina proprietății.

https://partnerhelp.booking.com/hc/ro/articles/115002028185?utm_source=phc_pdf&utm_medium=update_or_change_photos&utm_campaign=360002064368&utm_term=phc&utm_content=en_gb

