
Her kan du skrive en 
god overskrift, endda 
én der er på flere linjer
Her er et eksempel på en underoverskrift, der er 
ret lang og strækker sig over flere linjer

I denne vejledning:

 ĥ Retningslinjer for mængde 

 ĥ Retningslinjer for kvalitet

 ĥ Vejledning til primære billeder

Lær mere om, hvordan du fanger 
de rejsendes opmærksomhed og 
gør dem til gæster på din ejendom 
med vores tips til typer, mængde 
og kvalitet af billeder. Brug denne 
viden, hver gang du planlægger 
fotograferinger, uploader billeder 
eller gennemgår dit indhold.

Expedia Group  
Vejledning til billeder

Vælg billeder, som 
rejsende sætter pris på

Billeder er det mest effektive værktøj, du har til rådighed, 
når din ejendom skal skille sig ud fra konkurrenternes. De 
rigtige billeder kan være med til at konvertere flere gæster. 
Vi har udviklet en vejledning med tips til billeder baseret på 
reservationsdata fra Expedia Groups hjemmesider, så du 
kan få mest muligt ud af dine Expedia Group™-annoncer.

Vis rejsende det, de vil have 

Expedia Group-rejsende ser i 
gennemsnit 35 billeder på deres 
telefoner1. Vores retningslinjer 
sikrer, at du har nok af de forskellige 
billedtyper, rejsende vil se.

Lad dine billeder gøre arbejdet 
for dig

Næsten 94% af rejsende skifter 
mellem forskellige enheder.2 
Vores retningslinjer for kvalitet 
sikrer, at dine billeder er tydelige 
på tværs af enheder.

Fang de rejsendes 
opmærksomhed 

Internetbrugere læser mindre end 
28% af indholdet på en side.3 Brug 
vores retningslinjer til at vælge 
et primært billede, der viser din 
ejendom i et godt lys og kan hjælpe 
med at øge antallet af reservationer. 

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



Retningslinjer 
for mængde
Skab det mest 
virkningsfulde billedgalleri 
ved at inkludere: 

 ĥ 4 billeder pr. værelsestype 
og 1 billede af badeværelset 
(inkluder 1 billede af 
udsigten og 1 billede af 
køkkenet – hvis muligt)

Vis dit opgraderingspotentiale 
med forskellige billeder af 
standard- og deluxe-værelser. 
Ejendomme, der anvender 
unikke billeder, såsom 
specifikke billeder af værelset 
og de forskellige faciliteter 
på hvert værelse, har op 
til 11% højere konvertering 
af gæster4. Glem endelig 
ikke badeværelset – 60% af 
rejsende synes, billeder af 
badeværelset er meget vigtige5. 

 ĥ Ét billede af udendørsarealerne

Vis bygningen og de 
omkringliggende omgivelser, 
så dine gæster kan få en 
fornemmelse af stedet.

 ĥ 1 billede af indgangen/lobbyen

Forsikr dine gæster om, at 
de får en varm velkomst med 
et billede af ejendommens 
indgang, lobby eller reception. 

 ĥ Ét billede pr. nøglefacilitet

Billeder af en pool, restaurant, 
spa og et fitnesscenter samt 
oplevelser og faciliteter er vigtige 
for vores rejsende, da det får din 
ejendom til at skille sig ud og 
giver rejsende en idé om, hvad 
de kan se frem til under deres 
ophold.

 Vis rejsende det, de vil se 

4. Expedia Group-undersøgelse, 2015. 5. Hotels.com-undersøgelse, 2015. 



Sådan får du billeder i 
den rigtige størrelse 

Billedstørrelse og opløsning
Opløsning beskriver billedets 
størrelse og måles i, hvor mange 
pixels et billede har, hvilket 
udregnes gennem længde og 
højde. Vi anbefaler, at et billede 
er mindst 2.880 pixels på den 
længste side.

Find dit billedes størrelse og 
dimensioner
PC: Højreklik på billedfilen, 
og vælg Egenskaber.

Mac: Åbn billedet, og klik 
på informationsknappen 
øverst til højre. 

Brug din smartphone
Indstil din telefon til High 
Resolution, High Definition eller 
High Dynamic Range (HDR).

Find flere oplysninger i vores 
Smartphone photo tips.

Hvad du ikke bør 
inkludere

Drop denne slags billeder: 

 _ Billeder med mennesker 
og kæledyr

 _ Billeder med rod i 
baggrunden

 _ Billeder med skilte og 
tekst, der viser priser 
eller varemærker, som 
ikke er din ejendom

 _ Identiske eller næsten 
identiske billeder, såsom 
samme indhold fra 
forskellige vinkler

 _ Billeder med dårligt lys

 _ Sort/hvid-billeder eller 
billeder med filtre

Retningslinjer for kvalitet
Billedformat
Horisontale billeder egner sig bedst 
til Expedia Groups hjemmesider. 
Brug derfor billeder, der er bredere 
i længden end højden. Vertikale 
billeder (portrætbilleder) godtages 
også men anbefales ikke, da de 
ikke gør brug af al den tilgængelige 
plads.

Opløsning
Selv de smukkeste ejendomme kan se kedelige ud, hvis billederne er 
ufokuserede, små eller af lav kvalitet. Billeder, der er over 2.880 pixels 
på den længste side, resulterer i den bedste kvalitet på både mobil og 
computer. Billeder, der er under 1.000 pixels på den længste side, godtages 
muligvis ikke.

Autentiske billeder
Vores undersøgelse viser, at rejsende nærer mistro til forvrængede billeder, 
der er taget med telephoto- eller fisheye-linser. Desuden kan gæster blive 
skuffede over at ankomme til en ejendom, hvor poolen eller værelset er 
mindre end på billederne6. Vælg derfor billeder, der er taget i øjenhøjde og 
med lige linjer, som giver rejsende et realistisk billede af ejendommen.

 _

 6. Expedia Group-undersøgelse, 2017.



Vælg det 
bedste 
primære 
billede
Præsenter din ejendom 
med det billede, der giver 
det bedste indtryk

Du vælger dit eget primære billede 
– det er billedet, som vises på 
de fleste søgesider og som det 
første billede i din annonce. 

Billedet bør vise, hvad der er unikt 
og attraktivt ved din ejendom, og 
hvad gæster kan forvente sig. 
Er din ejendom f.eks. perfekt til 
solrige, afslappende badeferier, 
så vælg et lyst udendørsbillede 
frem for et mørkt billede af 
ejendommens indretning.

Ideelle primære billeder

  Unikke billeder af ejendommens 
ydre

  Excentrisk eller stilfuld 
indretning 

  En pool (hvis det er 
ejendommens trækplaster)

  Udsigten fra et af værelserne 
(særligt hvis man kan se en 
seværdighed fra værelset)

Uhensigtsmæssige primære 
billeder 

 _ Badeværelser

 _ Spa/fitnessfaciliteter

 _ Spiseområder

 _ Forretningsfaciliteter 
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Her kan du skrive en 
god overskrift, endda 
én der er på flere linjer
Her er et eksempel på en underoverskrift, der er 
ret lang og strækker sig over flere linjer

Her kan du skrive en 
god overskrift, endda 
én der er på flere linjer
Her er et eksempel på en underoverskrift, der er 
ret lang og strækker sig over flere linjer

Fremhæv det bedste ved 
hvert enkelt område med 
forskellige fotografiske 
tilgange

I denne vejledning:

 ĥ Tips til værelser 

 ĥ Tips til udendørsarealer og 
nærområde

 ĥ Tips til fællesarealer og 
faciliteter

Bliv klogere på, hvordan du med 
den rette synsvinkel og belysning 
bedst kan fremvise de områder af 
din ejendom, som de rejsende gerne 
vil se. Del vejledningen med din 
professionelle fotograf, eller brug 
den som udgangspunkt til selv at 
tage billeder, der kan forbedre dit 
fotogalleri.

Internetbrugere læser mindre end 28% af indholdet på en 
hjemmeside,1 så dine billeder skal virkelig formidle den 
oplevelse, det er at overnatte på din ejendom. Når du fremviser 
din ejendoms helt unikke særpræg med billeder, kan den 
rejsende bedre forestille sig, hvordan et ophold ville være og 
blive inspireret til at reservere et værelse.

Brug billeder, der gør en forskel

Ejendomme, der bruger unikke 
billeder for hver værelsestype, har 
11% højere konverteringsrater2. 
Lær, hvordan du fremhæver hver 
enkelt område med anbefalinger i 
forhold til design, fokus og vinkel.

Vis de rejsende nærområdet

Beliggenhed betyder mere for 
rejsende end faciliteter, pris og 
anmeldelser, når det kommer til 
valget af hotel3. Gør det nemmere 
for dem at se lokalområdet for 
sig med gode udendørsbilleder.

Fremhæv det, der gør din 
ejendom unik

Når rejsende søger efter en facilitet, 
vil de også se den. Fremhæv netop 
de faciliteter, der gør din ejendom 
til noget særligt, ved at følge vores 
vejledning til at fotografere poolen, 
fitnesslokalet og spisemulighederne. 

1. Nielsen Norman Group, 2008. 2. Expedia Group-undersøgelse, 2015. 

3. The Global Market Metrix Hospitality Index, 2012.

Fotovejledning for  
hvert enkelt rum



Det er nemt at blande 
værelserne sammen, så før 
jeg begynder at tage billeder 

af et værelse, skriver jeg 
værelsestypen på en post-
it og tager et billede af den. 

På den måde ved jeg, at 
alle billeder efter sedlen er 
af Deluxe-værelset, indtil 

jeg ser billedet af en seddel, 
hvor der står Executive på.

MICHAEL DOWN
EXPEDIA GROUP MEDIA 

PRODUCER

Værelser
Hos Expedia Group anbefaler vi tre forskellige billeder og et billede af badeværelset per 
værelsestype, altså fire billeder af hver værelsestype. Men du bør altid tage flere billeder, 
så du kan vælge blandt de bedste.

Fremhæv det 
allervigtigste ved 
din ejendom

Brug naturligt lys

Naturligt lys er mere forskønnende 
end kunstigt lys. Tag derfor dine 
billeder i dagtimerne, og træk 
gardinerne fra, så lyset kan skinne 
ind. Tynde gardiner kan med 
fordel være trukket for, fordi de 
mindsker genskin, men stadig lukker 
dagslys ind.

Snak med rengøringspersonalet

Planlæg din fotooptagelse, så 
du tager billeder, efter værelset 
er blevet rengjort, men før 
indtjekning, så det fremstår helt 
rent. Nogle fotografer beder en 
rengøringsdame om at være med 
under fotograferingen.

Vær opmærksom på de små 
detaljer

Sluk for tv'et. Sørg for, at sengetøjet 
ligger helt glat. Brug lidt tid på at 
arrangere møblerne og gardinerne, 
inden du går i gang. Modstå 
fristelsen til at tilføje elementer 
som blomsterblade eller gaver, der 
rent faktisk ikke vil være der, når 
gæsterne ankommer. 

Fremhæv det bemærkelsesværdige 
ved værelset

Hvis de forskellige værelsestyper 
har forskellige faciliteter, såsom 
udsigt, siddeområde eller større 
badeværelse, så sørg for at få det 
med. Den slags billeder kan ofte 
inspirere rejsende til at opgradere til 
en anden værelsestype.



Tips til badeværelset 

Afspejling

Pas på, at fotografens 
spejlbillede ikke kan ses i 
spejlet, brusekabinens døre og 
vinduerne. Prøv dig frem med 
at stille brusedøren i forskellige 
vinkler.

Belysning

Prøv at indstille kameraet til 
lang eksponeringstid, hvis 
der er problemer med dårlig 
belysning. Hvis du tager billeder 
i et badeværelse med lyse farver 
som hvid, kan det være en fordel 
af forkorte eksponeringstiden for 
at mindske genskin. 

Trange rum

Hvis der er trangt med plads, 
så tag billedet oppefra for at 
indfange mere af rummet. Hvis 
det er muligt, kan du fjerne 
badeværelsesdøren for at give 
bedst muligt udsyn.

Rent og pænt

Gør spejle og alle andre 
overflader grundigt rent, og glem 
ikke at slå toiletbrættet ned. Sørg 
for at hænge en ny toiletrulle 
med foldning for at vise gæsten, 
at badeværelset er blevet gjort 
rent.

De små detaljer

Håndklæder, der hænger på en 
håndklædeholder, skal være lige 
lange og af samme slags frotté. 
Ligeledes skal sammenrullede 
håndklæder også fremstå nye 
og bløde. Sammenrullede 
håndklæder skal vende i samme 
retning med folden vendt mod 
kameraet. 

60% af rejsende 
anser billeder af 
badeværelset 
for at være 
meget vigtige4.

Tag billeder fra alle fire hjørner

Brug de diagonale linjer til at skabe dybde og føre betragterens øjne mod et 
fokuspunkt. Når du tager billeder fra forskellige vinkler i rummet, får du flere 
valgmuligheder i forhold til den bedste vinkel. Hvor det er muligt, så sørg for 
at holde udluftningsventiler og skraldespande ude af billedet. 

Tag nogle billeder lige forfra

Brug søgerens hjælpelinjer til at sikre, at de lodrette linjer er lige. Brug 
værelsets arkitektoniske rammer som rettesnor til at holde kameraet, så det 
er på helt lige linje med en af væggene. Placer de ønskede fokuspunkter 
(puder, vinduer) i hjælpelinjernes skæringspunkter.

Indfang lige meget af gulvet og loftet 

Det skaber balance i billedet. Prøv så vidt muligt at få gulvet med. Et billede 
uden gulv kan nemt komme til at virke flydende. Det er ikke altid nødvendigt 
at vise hele værelset på billedet. Nogle gange kan et billede af en lille del af 
rummet give betragteren følelsen af at være til stede.

Prøv at fotografere sengen lidt nedefra 

Det kan skabe en dramatisk effekt på billedet af værelset og give mere 
variation til din billedkomposition. Hvis du bruger stativ, så indstil det til under 
skulderhøjde.

4. Hotels.com-undersøgelse, 2015.



Udendørsarealer og nærområde
Rejsende vil gerne se billeder af bygningen i sammenspil med de omkringliggende omgivelser, 
især hvis ejendommen ligger i en by. Brugen af lys og bevægelse gør det nemmere for den 
rejsende at forestille sig, hvad der sker uden for ejendommens dør. 

Placer din 
ejendom på 
landkortet

Gå efter guldet

Tag udendørsbilleder i det, 
fotografer kalder "den gyldne 
time", tiden lige efter solopgang 
eller lige før solnedgang. Et billede 
i dagslys viser måske det gode 
vejr og smukke landskab, men et 
billede taget om aftenen skaber en 
indbydende stemning i det lyserøde 
skær fra det indirekte lys. 

Tag billeder af udendørs faciliteter

Hvis din ejendom tilbyder cykler, 
som gæster kan benytte sig af, så 
husk endelig at tage et billede af 
dem. Men hvis nabocaféen ikke 
hører til ejendommen, så drop 
billedet af den. Giv gæsterne en idé 
om, hvad de kan forvente, når de 
ankommer til ejendommen, eller når 
de træder ud ad værelsesdøren for 
at spise morgenmad.

Gå ikke for langt væk

Tag ikke billeder af seværdigheder 
i området eller en udsigt, der 
ikke kan ses fra ejendommen. 
Det kan føre til skuffelser.

Fremvis din beliggenhed

Hvis ejendommen ligger uden for 
byen, så sørg for at inkludere et 
udendørsbillede, som fremviser den 
afslappende natur i det omgivende 
område. Hvis ejendommen ligger 
i et byområde, så forsøg at skyde 
billedet nedefra og op, så den 
omgivende arkitektur også kan ses.
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Fællesarealer og faciliteter
Når rejsende klikker sig igennem din side på udkig efter en facilitet som pool eller fitnesslokale, 
kan et billede af denne facilitet være med til at få dem overbevist om at reservere et værelse. 

Vis rejsende 
de faciliteter, 
der gør din 
ejendom unik

Lobbyer

Rejsende går efter lyse lobbyer 
med siddeområder, hvor det er 
muligt at slå sig ned for at slappe 
af og finde oplysninger om den 
næste aktivitet eller se, hvad der 
er sket på de sociale medier. 

Nøglefaciliteter

Billeder af en pool, et 
forretningscenter eller en café på 
stedet kan hjælpe din ejendom med 
at skille sig ud.

Spisemuligheder

Fremhæv de unikke spiseoplevelser, 
såsom fællesspisning, adgang 
til picnicområder eller særlige 
madoplevelser fra lokalområdet. 
Hvis du tilbyder morgenmad, så 
husk endelig at inkludere billeder 
af buffetens forskellige tilbud eller 
et par a la carte-muligheder.

Fællesområder og indretning

Fremhæv ejendommens 
særpræg ved at tage billeder af 
bemærkelsesværdig kunst eller 
samlerobjekter fra sportens verden. 
Et billede af en trappe oppefra kan 
også give en dramatisk effekt.

Vi valgte at få taget billeder 
af restaurantområdet uden 
mennesker som et umalet 
lærred. På den måde kan 
grupper og festarrangører 
forestille sig, hvordan de 
vil bruge lokalet, fremfor 

hvordan vi har sat det op.

LIZZIE RAUDENBUSH
KIMPTON SHOREBREAK
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Her kan du skrive en 
god overskrift, endda 
én der er på flere linjer
Her er et eksempel på en underoverskrift, der er 
ret lang og strækker sig over flere linjer

Få mest muligt ud af dit 
smartphonekamera

I denne vejledning:

 ĥ Indstillinger af billedkvalitet og 
belysning 

 ĥ Vejledning til opbygning af et 
smartphonebillede

Bliv bekendt med indstillingerne 
på din smartphone, så du kan 
tage billeder af høj kvalitet, og få 
tips til at komponere indtagende 
billeder og afhjælpe udfordrende 
konstruktioner. Følg disse råd, så 
du kan tage billeder på professionelt 
niveau med et værktøj, du allerede 
går rundt med i lommen.

Takket være de seneste års udvikling inden for smartphones 
har du højst sandsynligt muligheden for at tage billeder i høj 
opløsning lige ved hånden. Kameraet i din smartphone giver 
dig mulighed for at tage inspirerende billeder af din ejendom 
uden at skulle betale for en professionel fotograf. Hvis du 
ved, hvordan du får mest muligt ud af dit smartphonekamera, 
er du bedre rustet til at skabe imponerende billeder, der får 
indflydelse på antallet af reservationer. 

Få gode billeder uden en 
professionel 

De fleste smartphones kan 
tage billeder i høj opløsning. 
Tjek kamerafunktionerne 
hos producenten online, og 
følg denne vejledning.

Udnyt din telefons værktøjer

Du kan forvandle 
hverdagssnapshots til billeder 
af professionel kvalitet ved 
at bruge smartphonens 
sammensætningsværktøjer og et 
par af branchens designstandarder.

Undgå de almindelige 
fotografiske faldgruber

Lad dig ikke slå ud af vanskelig 
belysning eller vinkler. Forbered 
dig på forhånd, så du kan afhjælpe 
udfordrende konstruktioner og vilkår.

Fototips til smartphone



Hold det enkelt

Brug naturligt lys

Hvis du skal tage billeder 
uden sollys, så tilpas 
eksponeringstiden i stedet for at 
bruge blitzen. Hvis du stadig har 
brug for yderligere lys, så placer 
et tyndt, hvidt klistermærke eller 
en serviet over blitzen for at 
dæmpe effekten. 

Tag den med ro

Pas på, du ikke tipper telefonen 
forover eller bagover. Det 
forvrider de lodrette linjer. Hæv 
eller sænk i stedet telefonen 
for at indfange det, du gerne vil 
tage billede af. Sørg for at holde 
din telefon lige og i ro – brug 
et stativ eller en stak bøger.

Brug ikke den digitale zoom

Zoomfunktionen giver uskarpe 
billeder. Gå hellere helt tæt 
på for at tage billedet. 

Drop fotofiltrene

Modstå fristelsen til at bruge 
fotoredigeringsapps til at tilføje 
filtre eller retouchere billederne. 
Hvis dit kamera har en Live 
Photo-funktion, der fanger 
bevægelser i billedet, så slå 
det fra, eftersom du skal tage 
stillbilleder.

Tilpas indstillingerne
Brug dine smartphoneindstillinger til at skabe billeder, der ser 
professionelle ud. Med de rigtige indstillinger og et par brugbare 
tips kan et mobilkamera tage nogle helt fantastiske billeder. 

Slå HDR til

Indstil din telefon til High Resolution, High Definition eller High Dynamic 
Range (HDR). På den måde får du bedre billedkvalitet, farvedybde og 
belysning end med andre indstillinger. For at slå HDR til skal du bruge 
den øverste bjælke i din smartphones billedapp eller gå til telefonens 
appindstillinger.

Billede taget uden HDR: Billede taget med HDR: 

Tilpas eksponeringstiden

Eksponeringstiden er et af de bedste værktøjer til at forbedre omgivelser 
med dårlig belysning. Hvis du indstiller en længere eksponeringstid, lukkes 
der mere lys ind, så du får et klarere og mere levende billede. 

Eksponeringsindstillinger på smartphones kan oftest identificeres via et 
solsymbol ved siden af autofokusfirkanten. Når du tager et billede, kan du 
på nogle telefoner trykke på skærmen for at fokusere på et bestemt område, 
og derefter kommer der en autofokusfirkant op for at fremhæve den lyseste 
del af billedet. Kig efter et solsymbol ved siden af denne firkant, hvor du kan 
skrue op eller ned for at indstille eksponeringstiden. 

På andre telefoner kan du trykke på et punkt på skærmen for at fokusere og 
tilpasse eksponeringstiden i samme bevægelse. På nogle telefoner skal du 
slå tilstanden "pro mode" til for at tilpasse eksponeringstiden. Prøv dig frem 
med denne funktion før fotooptagelsen.

Hvis et rum er mørkt, og du 
tager billedet mod et vindue, 

får du ofte et baggrundsbelyst 
billede. I sådan et tilfælde skal du 
flytte dig, så du har vinduet bag 
dig. På den måde falder lyset i 

den retning, du tager billedet.

MICHAEL DOWN
EXPEDIA GROUP MEDIA 

PRODUCER
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Tænk som en designer
Brug enkle designprincipper og smartphonefunktioner til at skabe indtagende billeder. 
Hjælpelinjer kan bruges til at holde billedet lige og gør billedkompositionen lettere.

Hjælpelinjer

Brug hjælpelinjer på skærmen, 
så du kan se de lige lodrette og 
vandrette linjer i billedet. Linjerne 
kan ikke ses på billedet, men kan 
hjælpe med at konstruere billedet. 

Vægge, der ser skæve ud, får 
billedet til at se forvrænget ud. 
Forsøg at flugte de lodrette og 
vandrette linjer i billedet med 
hjælpelinjerne for at undgå dette.

Hjælpelinjer kan også bruges til at opstille de vigtigste fokuspunkter på billedet. På de fleste telefoner kan du slå 
hjælpelinjer til i kamera-appens indstillinger, der findes i selve appen, eller i telefonens generelle indstillinger under 
Billeder eller Kamera. Kig efter Net eller Gitterlinjer, og slå funktionen til. 

Tredjereglen

Billedkomposition er den måde, 
et billede er opbygget på. Som 
kompositionsværktøj bruger 
fotografer ofte det, der kaldes 
"tredjereglen". Teorien bag denne 
regel er, at øjet ofte fanges af 
billeder, der er delt i tre, og hvor 
motivet i billedet befinder sig på de 
linjer, der er placeret en tredjedel 
fra kanten af billedet. Placer 
hovedmotivet i skæringspunktet 
mellem de linjer, så betragterens øje 
bliver fanget af det. 

Brug hjælpelinjerne til at justere 
billedet. Derefter kan du placere 
de objekter, du vil fremhæve, langs 
linjerne eller i skæringspunktet 
mellem linjerne.



Nøglefaciliteter: Mange af ejendommens faciliteter 
bør vises på mindst ét billede. Her er nogle 
eksempler:
 Sportsaktiviteter og andre aktiviteter
 Strand
 Fitnesscenter
 Spil og underholdning
 Pool
 Safariudflugter
 Skiløb/snowboarding
 Spa

Spisemuligheder: Tag separate billeder af de 
forskellige spiseområder og signaturretter. 
 Bar
 Morgenmad 
 Spisemuligheder på værelset
 Køkken (fælles)
 Lokale spisemuligheder
 Restaurant

Værelsestype 1 Værelsestype 2 Værelsestype 3 Værelsestype 4 Værelsestype 5 Værelsestype 6
Værelse med seng      

Badeværelse      

Værelsesfacilitet 1      

Værelsesfacilitet 2      

Værelsesfacilitet 3      

© 2019 Expedia, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 042019   DA

Seværdigheder i nærheden (uploades i separat kategori) og yderligere billeder:

 ____________________      ____________________      __________________        __________________

  Udendørsareal/bygning: Et eller flere billeder af ejendommens ydre samt udendørsarealer giver rejsende en 
fornemmelse af området.

  Indgang/lobby: Du bør have mindst ét billede, der viser ejendommens indgang, lobby, reception og eventuelle 
fællesområder, så rejsende ved, hvad de kan forvente sig. 

Værelser: Upload mindst fire billeder af hver værelsestype inklusive et billede af badeværelset. Inkluder også et 
billede af udsigten og køkkenet, hvis muligt. Få alle værelsets elementer med på billederne, heriblandt de faciliteter, 
der gør sig gældende for den specifikke værelsestype, såsom skrivebord eller siddepladser.

Brug listen nedenfor til at sikre dig, at du har de billeder, rejsende 
vil se. Se det minimale antal billeder, Expedia Group anbefaler 
nedenfor. Vi anbefaler dog, at du tager flere billeder til hver 
kategori og derefter udvælger og uploader de bedste. 

Tjekliste for billeder af 
ejendommen Billedstørrelse

Vælg billeder, der er mindst 
2.880 pixels på den længste 

side. Vi godtager muligvis ikke 
billeder, der er mindre end 1.000 

pixels på den længste side.
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