Můžete napsat větší
hlavičku. Třeba i takovou,
Expedia
Group –několik
která přesáhne
řádků. pro fotografie
Pravidla
Tohle je příklad opravdu dlouhého podnadpisu
přes několik řádků

Představte se fotografiemi,
které zákazníkům prozradí
co nejvíce.
Fotografie jsou vaší nejsilnější zbraní. Své ubytovací zařízení
jimi můžete vyzdvihnout nad ostatní. Povedené fotografie vám
velmi pomohou přesvědčit hosty k návštěvě. Přejeme si, aby
pro vás byla prezentace na webech skupiny Expedia Group™
co nejpřínosnější. Proto vám přinášíme několik tipů pro
zvýšení kvality fotografií a doplnění chybějících snímků. Tato
doporučení vycházejí z našich analýz vyhledávání a rezervací
na webech skupiny Expedia Group.

Ukažte zákazníkům to,
co je zajímá
Zákazníci skupiny Expedia Group
si na svých telefonech zobrazí
průměrně 35 fotografií.1 Díky
našemu průvodci jim dokážete
nabídnout dostatek přesně takových
fotografií, které chtějí vidět.

Aby fotografie pracovaly pro vás
Až 94 % zákazníků používá
při výběru ubytování více
zařízení – od stolního počítače
po mobilní telefon.2 Díky našim
pravidlům pro kvalitu fotografií
budou vaše snímky na každém
zařízení jasné a nezkreslené.

1. HomeAway, 2017. 2. Google Think, 2016. 3. Nielsen Norman Group, 2008.

V tomto průvodci
naleznete:
ĥĥ Pravidla pro množství
ĥĥ Pravidla pro kvalitu
ĥĥ Pravidla pro primární fotografii
Popíšeme typ, množství a kvalitu
fotografií, kterými podle nás
zaujmete pozornost zákazníků, aby
se rozhodli ubytovat právě u vás.
Uvedené informace vám poslouží
při plánování záběrů, při nahrávání
fotografií i při kontrole popisu
ubytovacího zařízení.

Upoutejte pozornost zákazníka.
Rychle.
Při prohlížení internetové stránky
zákazník čte méně než 28 %
z jejího obsahu.3 Průvodce vám
pomůže vybrat primární fotografii,
kterou sdělíte svůj příběh a která
vám přinese prokliky i rezervace.

Pravidla pro
množství
Fotografie, které nesmí
chybět ve vaší působivé
galerii:
ĥĥ 4 fotky od každého typu
pokoje, z toho aspoň 1
fotografie koupelny (má-li
pokoj výhled nebo kuchyni,
přidejte příslušné snímky)
Dejte vědět i o pokojích
vyšší kvality, které můžete
nabídnout – nahrajte i fotografie
luxusních pokojů. Ubytovací
zařízení, která se prezentují
jedinečnými fotografiemi
(například pokoj se specifickým
vybavením či výhledem),
dosahují u svých typů pokojů
v průměru až o 11 % vyšší míry
konverze.4 A nezapomeňte na
koupelnu – 60 % zákazníků
považuje snímky koupelny
za velice důležité.5
ĥĥ 1 fotografie exteriéru
Zachyťte budovu zařízení
v kontextu přilehlého okolí
– hosté si tak celé místo
dokážou lépe představit.
ĥĥ 1 fotografie vchodu či vstupní
haly
Ujistěte hosty, že se jim dostane
vřelého přivítání – nahrajte
fotografii vchodu, vstupní haly
nebo prostoru recepce.
ĥĥ 1 fotografie každého důležitého
vybavení
Snímky bazénu, restaurace,
aktivit, fitness centra a dalšího
vybavení odliší vaše zařízení od
ostatních a zákazníci si díky nim
pobyt u vás snadněji představí.

Ukažte zákazníkům, co chtějí vidět.
4. Výzkum skupiny Expedia Group, 2015. 5. Výzkum Hotels.com, 2015.

Pravidla pro kvalitu
Orientace fotografie

Velikost a rozlišení fotografií

Na stránkách skupiny Expedia
Group se nejlépe zobrazují
fotografie orientované na šířku –
volte tedy tuto orientaci. Fotografie
na výšku (formát portrétu) jsou
také přípustné, ale plně nevyužívají
vyhrazený prostor. Jejich nahrávání
tedy nedoporučujeme.

Rozlišení vyjadřuje velikost
snímku a udává se počtem pixelů
jednotlivých stran fotografie
(pixely na šířku × pixely na
výšku fotografie). Doporučujeme
nahrávat fotografie o velikosti
delší strany alespoň 2 880 pixelů.
Jak najít údaje o velikosti
a rozměrech fotografie:

Rozlišení
I to nejkrásnější ubytovací zařízení bude působit nevlídně na malých,
rozmazaných nebo zrnitých fotografiích. Snímky o velikosti delší strany
alespoň 2 880 pixelů nám umožňují vaše zařízení velmi kvalitně prezentovat
na stolních i mobilních zařízeních. Snímky, jejichž delší strana nemá alespoň
1 000 pixelů, odmítneme.



Správná velikost
fotografií



PC: Pravým tlačítkem
klikněte na ikonu snímku a
zvolte možnost Vlastnosti.
Mac: Při stisknuté klávese
Option klikněte na ikonu
snímku. Poté zvolte možnost
Get Info (Získat informace).
V chytrém telefonu
Změňte si nastavení na vyšší
rozlišení nebo vysoký dynamický
rozsah (HDR).
Více informací naleznete
v dokumentu Tipy na
fotografování se smartphonem.

Věrohodnost
Průzkumem jsme zjistili, že „zkreslené“ snímky z teleobjektivů nebo
z objektivů typu „rybí oko“ nepůsobí na zákazníky důvěryhodně – dokážou
pokoj nebo bazén opticky zvětšit a zákazník je pak zklamaný.6 Volte proto
snímky, které odpovídají skutečnosti a rovné linky zobrazují rovně. Zákazník
si tak dokáže zařízení věrohodně představit.

Jaké fotografie
nenahrávat
Nenahrávejte tyto fotografie:
__ Fotografie s lidmi a zvířaty
__ Fotografie chaotického
prostředí
__ Fotografie cedulí, značek a
ceníků; přípustný je pouze
název vašeho zařízení
__ Stejné nebo velmi podobné
fotografie (stejný záběr,
pouze z jiného úhlu)
__ Fotografie špatně
osvětlené scény
__ Černobílé nebo
stylizované fotografie

6. Výzkum skupiny Expedia Group, 2017.

Jak vybrat
tu nejlepší
primární
fotografii
První fotografie musí být
co nejpůsobivější
Vyberte si svou „primární“ fotografii
– fotografii, která se zobrazí na
stránce s výsledky vyhledávání
a také jako první fotografie na
stránce s profilem zařízení.
Takový snímek by měl prezentovat
žádané a jedinečné prvky zařízení
a měl by u hostů vzbudit očekávání.
Je-li například zařízení ideální
pro pohodovou a prosluněnou
dovolenou, dejte před tmavým
snímkem interiéru přednost fotografii
prozářených venkovních prostor.
Správné primární fotografie
`` Jedinečný snímek exteriéru
`` Osobitá či stylová výzdoba
interiéru
`` Bazén – je-li hlavním prvkem
nabídky zařízení
`` Výhled z pokoje – je-li vidět
něco velmi zajímavého,
například významná
pamětihodnost
Nevhodné primární fotografie
__ Koupelny
__ Wellness či fitness centrum
__ Prostory pro stravování
__ Prostory pro obchodní činnost

© 2019 Expedia, Inc. Všechna práva vyhrazena. 042019 CS

Můžete napsat větší
hlavičku.
Tipy
pro fotografie:
Třeba
i takovou,
Aby
se pokoje
kterálíbily
Tohle
je příklad opravdu
dlouhého podnadpisu
přesáhne
několik
řádků.
přes několik řádků
Nechte vyniknout nejlepší
vlastnosti každého
prostoru odlišnými přístupy
k fotografování

V tomto průvodci
naleznete:
ĥĥ Jak na pokoje pro hosty
ĥĥ Jak na exteriér a areál
ĥĥ Jak na společné prostory
a vybavení

Uživatelé webových stránek čtou méně než 28 % obsahu
na stránce,1 proto je třeba, aby vaše fotografie co nejlépe
vystihovaly pobyt ve vašem zařízení. Když si zákazníci budou
moci prohlédnout jedinečnou osobitost a detaily vašeho
ubytovacího zařízení, pomůže jim to představit si pobyt u vás
a motivuje je to k rezervaci.

Naučte se, jak nejlépe zachytit
prostory vašeho ubytovacího
zařízení, které chtějí zákazníci vidět,
pod správnými úhly a osvětlením.
Sdílejte tyto pokyny se svým
profesionálním fotografem nebo je
využijte k pořízení vlastních snímků
a vylepšete si svou galerii.

Sdílejte snímky, na kterých záleží

Ukažte zákazníkům své prostředí

Zdůrazněte, co je u vás jedinečné

Ubytovací zařízení, která pro každý
typ pokoje používají jedinečné
snímky, dosahují v průměru
o 11 % vyšší míry konverze.2
Naučte se odlišovat každý prostor
pomocí stylingu, ústředních
bodů a doporučených úhlů.

Zákazníci si při výběru hotelu cení
polohy zařízení více než jeho
vybavení, ceny a hodnocení.3
Pomozte jim představit si
místní prostředí úchvatnými
fotografiemi exteriéru.

Když zákazníci vyhledávají
určité vybavení, chtějí ho
také vidět. Prezentujte různé
vlastnosti svého ubytovacího
zařízení podle našich pokynů
pro fotografování bazénu, fitness
centra a stravovacích zařízení.

1. Společnost Nielsen Norman Group, 2008. 2. Výzkum skupiny Expedia Group, 2015.
3. Celosvětový index hotelnictví Market Metrix Hospitality Index, 2012.

Pokoje pro hosty
Expedia Group doporučuje pro každý typ pokoje pro hosty tři různé fotografie a jednu
fotografii koupelny – tedy celkem čtyři fotografie na jeden typ pokoje – měli byste ale
fotografií pořídit více, abyste si mohli vybírat.

Zachyťte
nejvýraznější
rysy svého
ubytovacího
zařízení
Využijte přirozené světlo
Přírodní světlo je lichotivější než
umělé nasvícení. Pořizujte snímky
za denního světla a s odhrnutými
závěsy, aby dovnitř mohlo proudit
přirozené světlo. Zatažené záclony
naopak pomohou snížit odlesky
a přitom nebrání pronikání světla.
Spolupracujte s úklidovou
službou
Naplánujte si fotografování poté, co
pokoj uklidí úklidová služba, a před
tím, než se do něj nastěhují hosté,
abyste pokoj zastihli v nejčistší
možné podobě. Někteří fotografové
dokonce žádají úklidovou službu
o asistenci při fotografování.
Zkontrolujte poslední úpravy
Vypněte televizi. Uhlaďte povlečení
a přikrývky. Než začnete,
naaranžujte nejprve nábytek
a závěsy. Odolejte pokušení přidat
předměty, jako jsou okvětní lístky či
dárky, které tam při příjezdu hostů
ve skutečnosti nebudou.
Vypíchněte, co je v místnosti
pozoruhodné
Pokud mají různé typy pokojů různé
vlastnosti, jako je výhled, posezení
či větší koupelna, zahrňte je. Tyto
snímky často inspirují cestovatele
k výběru lepšího pokoje.

Je snadné si pokoje poplést,
proto si pokaždé, než se
pustím do nového pokoje
pro hosty, napíšu poznámku
s typem pokoje a vyfotím si ji.
Pak vím, že všechny snímky,
které následují po poznámce,
jsou snímky pokoje typu
„Deluxe“, dokud nenarazím
na snímek poznámky s typem
pokoje „Executive“.
MICHAEL DOWN
MEDIÁLNÍ PRODUCENT EXPEDIA
GROUP

Zachyťte pokoj ze všech čtyř rohů
Abyste dodali snímku hloubku a přitáhli oko diváka k ústřednímu bodu,
využívejte úhlopříček. Fotografování pokoje z jeho různých rohů vám
poskytne více možností objevit ten nejlepší záběr. Z fotografií pokud možno
vynechejte předměty, jako jsou větrací otvory a odpadkové koše.

Tipy pro koupelnu
Zrcadlení
Pozor na fotografův odraz
v zrcadle, dveřích od sprchy
a oknech. Zkuste otevírat dveře
od sprchy v různých úhlech.
Nasvícení

Zachyťte pohled přímo zepředu
Ujistěte se, že vaše vertikální linie jsou rovné, použitím mřížky v hledáčku.
Využijte architektonické ohraničení místnosti jako vodítko a nasměrujte
fotoaparát tak, aby byl dokonale zarovnán s jednou ze zdí. Ústřední body
vašeho zájmu (polštáře, okna) umístěte na průsečíky mřížky.

Zkuste na fotoaparátu nastavit
vyšší nebo nižší expozici, abyste
odstranili problémy způsobené
špatným osvětlením. Pokud
fotografujete koupelnu v jasných
barvách, jako je bílá, můžete
snížením expozice docílit
redukce odlesků.
Malé prostory
Stísněný prostor snímejte
seshora, abyste zachytili co
největší jeho část. Případně
můžete zkusit odstranit dveře do
koupelny, aby bylo dovnitř vidět
co nejlépe.
Čisto a uklizeno

Zkuste vyfotografovat postel z nižšího úhlu
Pohled na pokoj pro hosty tak může získat dramatičtější nádech a zároveň
dodáte kompozici svých snímků rozmanitost. Pokud používáte stativ,
nastavte jej pod úroveň svých ramen.

Vyčistěte důkladně
zrcadla a všechny povrchy
a nezapomeňte sklopit víko
toalety. Nová složená role
toaletního papíru, dá hostům
najevo, že koupelna je uklizená.
Drobné detaily

Zachyťte stejnou část podlahy a stropu
U snímků pokojů to zvyšuje to pocit rovnováhy. Pokaždé se snažte zachytit
podlahu. Pokoje bez podlah navozují pocit neukotvenosti v prostoru. Není
vždy nutné zachytit na snímku pokoj celý. Někdy i jen malá část navodí
v divákovi pocit, že se v místnosti nachází.

4. Výzkum Hotels.com, 2015.

Ručníky přehozené přes držáky
by měly být stejně dlouhé
a uhlazené. Stejně tak i všechny
srolované ručníky musí být
čerstvé a uhlazené. Poskládejte
je stejným směrem a fotoaparát
namiřte na jejich záhyb.

60 % zákazníků
hodnotí fotografie
koupelny jako
velice důležité.4

Exteriér a areál
Zákazníci dávají přednost snímkům, které zasazují vaši budovu do kontextu okolního prostředí,
zejména pokud se jedná o budovy ve městě. Světlo a pohyb vyvolávají v zákaznících představu
aktivit, které se odehrávají hned za vaším vchodem.

Vtiskněte svému
zařízení pocit
jedinečnosti místa
Volte zlato
Venkovní fotografie pořizujte během
tzv. „zlaté hodiny“ pro fotografování
– krátce po východu slunce nebo
těsně před jeho západem. Snímek
pořízený ve dne dá vyniknout
krásnému počasí a atraktivní krajině,
zatímco večerní snímek vytváří
příjemnou atmosféru narůžovělým
nádechem nepřímého světla.
Zachyťte venkovní vybavení
Pokud vaše zařízení poskytuje
hostům jízdní kola, nezapomeňte je
vyfotografovat. Vynechejte naopak
sousední kavárnu, která k vašemu
zařízení nepatří. Ukažte svým
hostům, co mohou očekávat, když
stanou před vaším zařízením, nebo
když ráno vyjdou ven ze svého
pokoje na snídani.
Nezacházejte příliš daleko
Nezahrnujte snímky krajinných
dominant nebo vyhlídek, které
z vašeho zařízení není možné
zahlédnout. Takové záběry
vedou ke zklamání hostů.
Ukažte svou polohu
Pokud se nacházíte dále od města,
přidejte snímek exteriéru, který
odráží relaxační povahu okolí.
V případě náměstí směřujte svůj
fotoaparát vzhůru, abyste ukázali
okolní architekturu.

Společné prostory a vybavení
Když zákazníci dorazí na vaši stránku při vyhledávání bazénu či fitness centra, váš snímek
tohoto vybavení je může přimět k rezervaci.

Ukažte
zákazníkům, co je
u vás jedinečné
Vstupní haly
Cestovatelé hledají jasné, dobře
osvětlené vstupní haly s posezením,
kde si mohou odpočinout a vyhledat
svou další aktivitu nebo dohnat,
co jim uteklo na sociálních sítích.
Hlavní prvky vybavení
Vaše zařízení mohou odlišit snímky
bazénu, wellness centra, jídelny pro
podávání snídaní, business centra
nebo kavárny.
Stravování
Vyzdvihněte všechny jedinečné
gastronomické zážitky, jako je
společné stolování, prostory
pro piknik nebo nabídka
regionálních specialit. Pokud
nabízíte snídaně, nezapomeňte
přidat fotografie jednotlivých
úseků s jídlem, bufetů nebo pár
příkladů stravování à la carte.

Máme raději, když naši
fotografové fotografují
prázdnou restauraci coby
prostor s velkým potenciálem.
Tím pádem když pronajímáme
prostory pro společenské
události, hosté mají možnost
představit si, jak chtějí, aby
jejich akce vypadala, místo
abychom jim podsouvali
vlastní úpravu prostor.

Volné prostory a dekorace
Vystavte na odiv osobitost vašeho
ubytovacího zařízení fotografiemi
pozoruhodných uměleckých děl či
sportovních kuriozit. Dramatického
efektu dosahují také snímky
schodišť zachycených shora.

LIZZIE RAUDENBUSHOVÁ
Z HOTELU KIMPTON SHOREBREAK

© 2019 Expedia, Inc. Všechna práva vyhrazena. 042019   CS

Můžete napsat větší hlavičku.
Třeba
Tipy
nai takovou,
fotografování
která se
přesáhne
několik řádků.
přesáhne
smartphonem
několik řádků.
Tohle je příklad opravdu dlouhého podnadpisu
přes několik řádků

Jak pořídit skvělé fotky
pomocí smartphonu

V tomto průvodci
naleznete:
ĥĥ Nastavení jasu a osvětlení
ĥĥ Tipy na kompozici se
smartphonem

Díky posledním novinkám v technologii smartphonů
pravděpodobně nosíte v kapse přístroj, který si hravě poradí
i se snímky ve vysokém rozlišení. Fotoaparát smartphonu
umožňuje pořídit fascinující snímky ubytovacího zařízení bez
výdajů na profesionálního fotografa. Máte možnost vytvářet
vysoce působivé fotografie, které udělají dojem. Stačí jen vědět,
jak na to.

Dočtete se o nastavení fotoaparátu
smartphonu pro pořizování vysoce
kvalitních snímků a získáte tipy,
jak komponovat atraktivní záběry
a vyzrát na obtížnější nastavení.
Postupujte podle těchto pokynů
a brzy budete připraveni pořizovat
profesionální fotografie s přístrojem,
který již vlastníte.

Profesionální snímky bez profíků

Využijte nástroje svého telefonu

Vyhněte se běžným nástrahám
fotografování

Většina smartphonů je schopna
pořizovat fotografie ve vysokém
rozlišení. Ověřte si funkce
fotoaparátu vašeho přístroje na
webu výrobce a dodržujte naše rady.

Kompoziční nástroje telefonu
a několik designérských pravidel
promění vaše každodenní
momentky v profesionální
snímky hodné výstavy.

Nenechte se odradit horším
osvětlením nebo obtížným
úhlem. Naplánujte si zvládnutí
náročnějších podmínek
a nastavení záběru dopředu.

Upravte si nastavení
Možnosti v nastavení smartphonu vám pomohou pořizovat
prakticky profesionální snímky. Se správným nastavením a několika
užitečnými tipy můžete i mobilním telefonem nafotit krásné snímky.

Použijte režim HDR
Změňte si nastavení na vyšší rozlišení nebo vysoký dynamický rozsah
(HDR). Získáte tak lepší kvalitu, jasnost, barevnou hloubku a osvětlení
než při běžném nastavení. Nastavení HDR naleznete v záhlaví aplikace
fotoaparátu nebo v nastavení aplikací v telefonu.
Snímek pořízený bez HDR:

Snímek pořízený v režimu HDR:

V jednoduchosti je
krása
Využijte přirozené světlo
Pokud potřebujete pořídit snímky
bez slunečního světla, upravte si
místo blesku expozici. Nemáte-li
stále dost světla, překryjte blesk
tenkou bílou nálepkou nebo
kouskem papírového kapesníku,
abyste dosáhli měkčího efektu.
Nehýbejte s přístrojem
Dávejte pozor, abyste telefon
nenakláněli dopředu či dozadu.
Zkreslujete tak vertikální linie.
Abyste do záběru dostali, co
potřebujete, telefon zvedněte
nebo snižte. Pro stabilitu
a zachování úrovně telefonu
přístroj umístěte na stativ
nebo hromádku knih.
Nepoužívejte digitální zoom

Upravte si expozici
Expozice je jedním z nejlepších nástrojů pro zachycení špatně osvětleného
prostředí. Nastavení vyšší expozice vpustí do objektivu více světla a umožní tak
vytvářet jasnější a živější fotografie.
Nastavení expozice u smartphonu bývá označeno ikonkou slunce vedle rámečku
pro automatické ostření. Některé telefony vám při fotografování umožňují klepnout
na obrazovku pro zaostření na určitou oblast, načež se objeví rámeček pro
automatické zaostřování, který zvýrazní nejjasnější část snímku. Vedle rámečku
hledejte ikonku slunce, kterou můžete zvýšit či snížit expozici.
Na jiných telefonech můžete na snímku přidržet určitý bod a upravit expozici
stejným tahem. Některé přístroje nabízejí možnost nastavit expozici
v profesionálním režimu „pro-mode“. Vyzkoušejte si tuto funkci, ještě než se
vydáte fotografovat.

Funkce zoom snímky
rozostřuje. Pro zachycení
požadovaného snímku udělejte
raději pár kroků vpřed.
Vyhněte se filtrům
Odolejte pokušení použít
aplikace na úpravu fotografií
k přidání filtru nebo retuš snímku.
A pokud má váš fotoaparát
funkci „Live“, která zachycuje
ve snímcích pohyb, vypněte ji,
protože vy se chystáte pořídit
fotografie statické.

Pokud je v místnosti tma a vy
stojíte čelem k oknu, váš snímek
může být podsvícený. V takové
situaci přejděte k oknu, abyste
jej měli za zády. Váš záběr pak
bude mnohem lépe nasvícen.
MICHAEL DOWN
MEDIÁLNÍ PRODUCENT EXPEDIA
GROUP

Myslete jako designér
Používejte jednoduché principy designu a funkce smartphonu k vytváření poutavých fotografií.
Kompozici a udržení snímku v rovině si usnadníte pomocí mřížky.

Mřížka
Přidáním mřížky do náhledu snímku
zjistíte, kde se na vašich fotografiích
nachází vertikální a horizontální
linie. Tyto linie se na vašich
snímcích neobjeví – pouze vám
pomáhají při nastavení záběru.
Fotografie, na kterých jsou
stěny v nesprávném úhlu,
vypadají zkresleně. Vyhněte se
tomu zarovnáním vertikálních
a horizontálních linií na snímku
podle mřížky.

Mřížka vám pomůže seřadit ústřední body vašich snímků. Většina telefonů vám umožní zapnout mřížku v nastavení
fotoaparátu, které se nachází přímo v aplikaci fotoaparátu nebo v obecném nastavení telefonu pod názvem
Fotografie nebo Fotoaparát. Vyhledejte funkci s názvem Mřížka a zapněte ji.

Zlatý řez
Kompozice je způsob uspořádání
prvků na snímku. Výchozím bodem
kompozice je pro fotografy často tzv.
„zlatý řez“. Teorie tohoto pravidla
vychází z faktu, že lidské oko
často přitahují obrazy, které jsou
rozdělené do třetin, přičemž hlavní
objekty se nachází na dělicích
čarách. Abyste zaujali oko diváka,
umístěte objekt vašeho zájmu na
průsečíky těchto čar.
Nejprve srovnejte snímek pomocí
mřížky. Poté umístěte předměty,
které chcete nechat vyniknout, podél
jejích čar nebo na jejich průsečíky.
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Fotografie ubytovacího
zařízení – kontrolní seznam
Pomocí tohoto seznamu snadno pořídíte fotografie, o jaké mají
zákazníci zájem. Dokument uvádí minimální počet fotografií, který je
podle společnosti Expedia Group nutné pořídit. Doporučujeme však
v každé kategorii pořídit více fotografií a nahrát jen ty nejlepší z nich.

Velikost fotografií
Delší strana by měla mít přes
2 880 pixelů. Nenahrávejte
fotografie, jejichž delší strana
má méně než 1 000 pixelů.

 Exteriér: Díky jedné nebo více fotografiím budovy i jejího areálu si budou zákazníci moci místo lépe představit.
 Vchod / vstupní hala: Alespoň jedna fotografie by měla zobrazovat vchod, vstupní halu, prostor recepce
a jakékoliv společné prostory nebo posezení. Zákazníci budou vědět, co očekávat.
Pokoje: Každý typ pokoje představte alespoň čtyřmi fotografiemi – včetně jedné fotografie koupelny. Má-li pokoj
výhled nebo kuchyni, přidejte příslušné snímky. Zdokumentujte každý prvek pokoje, včetně vybavení, které je pro
daný typ pokoje specifické – třeba posezení nebo pracovní stůl.
Pokoj s lůžkem
Koupelna
Pokoj – prvek č. 1
Pokoj – prvek č. 2
Pokoj – prvek č. 3

Typ pokoje č. 1






Typ pokoje č. 2






Typ pokoje č. 3






Hlavní prvky vybavení: Mnohé z nabízeného
vybavení je zapotřebí zdokumentovat více
fotografiemi. Zde je několik příkladů.
 Aktivity a sportoviště
 Pláž
 Fitness centrum
 Hry a zábava
 Bazén
 Safari / vyjížďky za sledováním zvířat
 Lyžování / snowboarding
 Wellness

Typ pokoje č. 4






Typ pokoje č. 5






Typ pokoje č. 6






Stravování: Pořiďte fotografie všech prostorů pro
stravování a také vašich typických jídel.
 Bar
 Snídaně
 Pokojová služba
 Kuchyň (společná)
 Místní speciality v restauraci
 Restaurace

Turistické zajímavosti v okolí (nahrávají se do vyhrazené kategorie) a doplňující fotografie:
 ____________________

 ____________________

 __________________
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