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Hoş Geldiniz.

Konukların tesisinizi rezerve etmesini sağlamak için ilk 
yapmanız gereken çekici bir tesis sayfasıyla ilgilerini 
çekmektir.

Fotoğraflarınız bu süreçte önemli bir rol oynar. Bu 
rehberde tesisinizi aileler için karşı konulmaz kılacak 
büyüleyici fotoğrafları nasıl çekebileceğinizi açıklayacağız.  



● Dijital bir kamera kullanın (son model akıllı 
telefonların kameraları da kalitelidir).

● Sadece yatay modda fotoğraf çekin – bunlar 
Booking.com’da en iyi şekilde görünürler.

● Fotoğraflar yüksek çözünürlüklü olmalıdır (en 
az 2048 x 1080 piksel).

● 100-160 cm (3-5 ft) yükseklikten fotoğraf 
çekin.

● Konukların fotoğraflarını çekerken lütfen 
yüzlerini göstermekten kaçının.

Welcome.

Fotoğraf ipuçları.
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İyi örnek Kötü örnek

● Konunuzun (kişi, olanak) mümkün olduğunca görselin 
merkezinde olduğundan emin olun.

● Booking.com’daki fotoğraflar çeşitli şekilde kırpılabildiği için 
konunuzu merkezde tutmak her zaman en güvenlisidir. 

● Konunuzu çok yakından çekmeyin. Konunun merkeze sığması 
için yeterli mesafeden çekim yapın.

● Extranet galerinizde gördüğünüz görselin önceden kırpılmış 
olduğunu unutmayın.
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Nelerin fotoğrafını çekmelisiniz?

Şu olanaklardan herhangi birini sunuyorsanız mümkün 

olduğunca fazlasının fotoğrafını çekmeye çalışın:

● Çocuk kulübü olanakları

● Açık oyun alanı

● Su kaydırakları / su parkı

● Çocuklar için yüzme havuzu

● Yüksek sandalye

● Beşik

● Mutfak / mini mutfak

● Yetişkinler için ortak alanlar

● Geziler (ör. lobide broşürler)

● Spor olanakları

● Havuz / merdiven korkuluğu gibi güvenlik 

önlemleri

● Aileler için diğer olanaklar



Oteller, Tatil Köyleri

Çocuk kulübüÇocuk kulübü Açık oyun alanı

Çocuk öğünleri Su parkı / su kaydırakları Temalı çocuk odaları

Bebek karyolası Yüksek sandalye Aile odası



Daireler, Pansiyonlar, Tatil Evleri, Oda ve Kahvaltı Tesisleri

Açık oyun alanı Bebek karyolası Bebek karyolalı bitişik oda

Açık ortan alan / oyun alanı Yüksek sandalye Yetişkinler için ortak alan

Bebek karyolası Mutfak ve yemek alanı Farklı yaşlar için çocuk odası



İlave Olanaklar/Hizmetler ve İnsan Fotoğrafları

Spor olanakları Bebek alt değiştirme olanakları
Yüzme havuzu etrafında güvenlik korkuluğu

Merdiven korkuluğu Havaalanı servisi / taksi hizmeti

Geziler

İnsanlar (yüzler görünür olmamalıdır)

İnsanlar (yüzler görünür olmamalıdır) İnsanlar (yüzler görünür olmamalıdır)



"Bize", "biz" veya "bizim" dahil "Booking.com"a yapılan tüm atıflar, Booking.com™'un arkasındaki şirket olan Booking.com BV anlamında kullanılmaktadır

Mutlu fotoğraflamalar!

https://office.booking.com/admintranslate/site/translate.html?l=private&lang=tr&aid=1&tag=/private/bh_lp_vendor_footer_booking/name;#edit

