
Cẩm nang hình ảnh 
Dành cho các chỗ nghỉ phù hợp với gia đình

Tháng 12, 2018



Muốn khách đặt chỗ nghỉ của mình, trước hết, Quý vị cần 
thu hút sự chú ý của họ bằng một trang chỗ nghỉ ấn 
tượng.

Hình ảnh của Quý vị đóng vai trò chính yếu trong quá 
trình này. Trong cẩm nang này, chúng tôi sẽ hướng dẫn 
cách chụp những tấm hình tuyệt vời để chỗ nghỉ của Quý 
vị trở nên đẹp khó cưỡng đối với các gia đình.

Chào mừng.



● Hãy dùng máy ảnh kỹ thuật số (Điện thoại 
smartphone đời mới cũng có thể có camera 
khá tốt)

● Chỉ chụp ảnh ngang (landscape) - những 
hình ảnh này sẽ trông đẹp nhất trên 
Booking.com

● Hình ảnh cần phải có độ phân giải cao (ít nhất 
2048 x 1080 pixel).

● Chụp ảnh từ độ cao từ 100 - 160 cm (3 - 5 feet)
● Khi chụp ảnh khách, Quý vị hãy cố gắng 

không để lộ khuôn mặt của khách.

Welcome.

Mẹo hình ảnh.



Khu cắt

Khu cắt

● Hãy chắc chắn nhiều nhất có thể rằng chủ thể chính trong hình 
ảnh (người, tiện nghi) nằm ở chính giữa hình ảnh. 

● Hình ảnh trên Booking.com có thể được cắt theo nhiều cách, vì 
vậy, việc giữ chủ thể ở giữa hình ảnh là cách an toàn nhất. 

● Hãy cố gắng đừng chụp chủ thể quá gần. Hãy để đủ khoảng 
cách để chủ thể nằm trọn ở giữa ảnh.

● Đừng quên rằng hình ảnh mà Quý vị thấy trong thư viện ảnh của 
extranet là ảnh trước khi cắt.

Mẹo hình ảnh.
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Nếu Quý vị có những tiện nghi sau đây, hãy cố gắng chụp 

càng nhiều tiện nghi này càng tốt:

● Câu lạc bộ cho trẻ

● Sân chơi ngoài trời

● Máng trượt / công viên nước 

● Hồ bơi trẻ em

● Ghế trẻ em

● Nôi / cũi

● Bếp / Bếp nhỏ

● Khu sinh hoạt chung cho người lớn 

● Các tour du lịch (vd: tờ rơi quảng cáo trong sảnh)

● Tiện ích thể thao

● Các chi tiết an toàn cho trẻ (vd: hàng rào hồ bơi, 

cửa chắn cầu thang )

● Bất cứ các tiện nghi nào cho gia đình

Những gì Quý vị nên chụp.



Khách sạn, Resort

CLB trẻ emCLB trẻ em Sân chơi ngoài trời

Bữa ăn cho trẻ
Children’s meals

Máng trượt / Công viên nước Phòng dành cho trẻ

Nôi, cũi Ghế dành cho trẻ Phòng gia đình



Căn hộ, Homestay, Nhà nghỉ dưỡng, Nhà nghỉ B&B

Nôi, cũi Phòng thông nhau có nôi/cũi

Khu sinh hoạt/vui chơi chung ngoài trời Ghế trẻ em Khu sinh hoạt chung cho người lớn

Nôi/cũi Bếp và khu ăn uống Phòng cho trẻ nhiều lứa tuổi khác nhau

Sân chơi ngoài trời



Các tiện nghi khác / Dịch vụ và hình ảnh về con người

Tiện ích thể thao Tiện nghi chăm sóc trẻ
Hàng rào hồ bơi

Cửa chắn cầu thang Dịch vụ đưa đón sân bay / taxi

Tour du lịch

Hình ảnh con người (không thấy mặt)

Hình ảnh con người (không thấy mặt) Hình ảnh con người (không thấy mặt)



Cảm ơn Quý vị!

Tất cả các tham chiếu liên quan đến "Booking.com", bao gồm khi nhắc đến "chúng tôi" và "của chúng ta" đều có nghĩa là Booking.com BV - công ty sở hữu thương hiệu Booking.com™.


