Voit kirjoittaa loistavan
otsikon – myös sellaisen,
Expedia
Groupin
joka jatkuu
useammalle
riville
valokuvaohjeet
Tässä on esimerkki todella pitkästä alaotsikosta,
joka jatkuu useammalle riville

Esittele sellaisia valokuvia,
joita matkailijat arvostavat
eniten

Tästä oppaasta löydät:
ĥĥ Valokuvien lukumäärää
koskevat ohjeet
ĥĥ Valokuvien laatua koskevat
ohjeet
ĥĥ Ohjeet ensisijaisen valokuvan
valitsemiseen

Valokuvat ovat tehokkain keino, jonka avulla voit erottautua
joukosta. Oikeanlaisilla kuvilla voi siis olla merkittävä
vaikutus siihen, miten paljon varauksia majoitusliikkeesi
saa. Olemme sen vuoksi kehittäneetkin Expedia Groupin™
sivustoilta saatujen haku- ja varaustietojen perusteella
parhaat valokuvien kattavuutta ja laatua koskevat
käytännöt, jotta sinä voisit saada kaiken irti Expedia Groupin
listauksistasi.

Lue, minkä tyyppisiä ja laatuisia
kuvia sekä kuinka monta kuvaa
suosittelemme sinua ottamaan,
jotta voit kiinnittää matkailijoiden
huomion ja saada heidät
tekemään varauksen. Käytä näitä
tietoja hyväksesi joka kerta, kun
suunnittelet valokuvaussessioita,
lataat kuvia tai tarkistat listauksiesi
sisältöä.

Näytä matkailijoille heidän
haluamiaan kuvia

Kiinnitä matkailijoiden huomio
nopeasti

Expedia Groupin sivustoilla
vierailevat matkailijat katsovat
keskimäärin 35 valokuvaa
puhelimellaan.1 Valokuvaohjeemme
varmistavat, että sinulla on
tarpeeksi sellaisia kuvia, joita
matkailijat haluavat nähdä.

Pistä kuvasi töihin
Lähes 94 % lomamatkaa
etsivistä matkailijoista käyttää
ainakin kahta eri laitetta matkaa
hakiessaan ja varatessaan.2
Laatuohjeemme varmistavat, että
valokuvasi näkyvät selkeinä ja
vääristymättöminä kaikilla laitteilla.

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

Internetin käyttäjät lukevat alle
28 % verkkosivun sisällöstä.3
Hyödynnä ohjeitamme valitaksesi
majoitusliikkeellesi sellaisen
ensisijaisen valokuvan, joka kertoo
sinun tarinasi ja saa matkailijat
napsauttamaan majoitusliikettäsi
sekä tekemään varauksen.

Valokuvien
lukumäärä
Luo mahdollisimman vaikuttava
valokuvagalleria liittämällä
siihen seuraavat kuvat:
ĥĥ 4 kuvaa huonetyyppiä kohden,
joista 1 on kylpyhuoneesta.
Lisää huoneesta riippuen myös
1 kuva ikkunasta avautuvasta
näköalasta ja 1 keittiöstä.
Ota kuvia sekä vakiohuoneluokan
että ylempien huoneluokkien
huoneista, niin matkailijat saavat
käsityksen siitä, millaisia eri
huoneita heidän on mahdollisuus
valita. Niiden majoitusliikkeiden,
jotka ottavat ainutlaatuisia kuvia
esimerkiksi jokaiselle huonetyypille
ominaisista maisemista ja
mukavuuksista, konversioprosentit
ovat keskimäärin 11 %
korkeampia.4 Ethän myöskään
unohda kylpyhuonetta – 60 %
matkailijoista pitää kylpyhuoneesta
otettuja kuvia erittäin tärkeinä.5
ĥĥ 1 kuva majoitusliikkeen
ulkopuolesta
Esittele majoitusliikkeesi
ulkopuolta, jotta matkailijat
saavat käsityksen siitä,
millaisessa ympäristössä
majoitusliikkeesi sijaitsee.
ĥĥ 1 kuva sisäänkäynnistä/aulasta
Vakuuta asiakkaat lämpimästä
vastaanotosta lataamalla kuva
majoitusliikkeesi sisäänkäynnistä,
aulasta tai vastaanottoalueesta.
ĥĥ 1 kuva jokaisesta keskeisestä
palvelusta
Lataamalla kuvia uima-altaasta,
ravintolasta, kuntokeskuksesta,
kylpylästä, aktiviteeteista ja
asiakkaille tärkeistä palveluista
voit saada listauksesi erottumaan
joukosta ja auttaa matkustajia
kuvittelemaan itsensä
majoitusliikkeeseesi.

Näytä matkailijoille se, minkä he haluavat nähdä
4. Expedia Groupin tutkimus, 2015. 5. Hotels.comin tutkimus, 2015.

Valokuvien laatu
Valokuvien muoto

Kuvan koko ja resoluutio

Vaakasuorat kuvat näyttävät Expedia
Groupin sivustoilla paremmilta kuin
pystysuorat, joten käytä kuvia, jotka
ovat pidempiä vaakasuorassa kuin
pystysuorassa. Myös pystysuorat
valokuvat (muotokuvat) hyväksytään,
mutta niitä ei suositella, koska ne
eivät hyödynnä kaikkea saatavilla
olevaa tilaa.
Resoluutio
Jopa kaikkein kauneimmista majoitusliikkeistä voi saada epäedullisen
vaikutelman, jos niistä otetut kuvat ovat rakeisia, pienikokoisia tai jos
kuvien kohdistus on pielessä. Kuvat, joiden pitkässä sivussa on vähintään
2 880 pikseliä, näkyvät sivustoillamme laadukkaasti, oli käytössä sitten
pöytätietokone tai mobiililaite. Kuvat, joiden pitkällä sivulla on alle 1 000
pikseliä, saatetaan hylätä.



Miten saat
oikeankokoisia valokuvia



Resoluutiolla tarkoitetaan
valokuvan sisältämien pikselien
lukumäärää, ja sillä viitataan
kuvan kokoon. Kuvan sisältämien
pikselien lukumäärä ilmaistaan
sillä, kuinka monta pikseliä
kuvassa on sen leveys- ja
korkeussuunnassa. Suosittelemme
tavoittelemaan kuvaa, jonka
pitkässä sivussa on vähintään
2 880 pikseliä.
Miten saat tietää kuvasi koon ja
mittasuhteet:
PC: napsauta hiiren oikealla
painikkeella kuvatiedostoa
ja valitse ”Ominaisuudet”.
Mac: paina näppäimistön ”Option”painiketta napsauttaessasi
kuvatiedostoa ja valitse sitten
”Tietoja tiedostosta”.
Kuvien ottaminen
älypuhelimella:
Ota kamerasi asetuksista käyttöön
HDR-kuvaustila (High Dynamic
Range).

Aitous
Tekemämme tutkimus osoittaa, että matkailijat eivät luota tele- tai
kalansilmäobjektiivilla otettuihin ”vääristyneisiin” kuviin ja että huoneen
tai uima-altaan esitteleminen todellista suurempana johtaa asiakkaan
pettymiseen.6 Valitse mieluummin valokuvia, jotka on otettu silmänkorkeudelta,
joissa näkyy suoria linjoja ja joissa esittelet majoitusliikettäsi aidossa valossa.

Lisätietoja saat lukemalla
Valokuvausvinkit älypuhelimille.

Mitä valokuvissa ei tule
olla
Hylkää kuvat, joissa on:
__ Ihmisiä ja lemmikkejä
__ Sotkua
__ Kylttejä ja tekstejä,
joissa näkyy hintoja tai
brändinimiä, jotka eivät ole
majoitusliikkeesi omistuksessa
__ Identtiset tai lähes identtiset
kohteet, kuten sama
näköala eri kuvakulmasta
__ Huono valaistus
__ Mustavalkoiseksi tekeviä tai
tyylitteleviä suodattimia

6. Expedia Groupin tutkimus, 2017.

Miten valitset
majoitusliikkeellesi
parhaan
mahdollisen
ensisijaisen kuvan
Valitse majoitusliikkeesi
ensisijaiseksi kuvaksi
sellainen, joka tekee kaikkein
suurimman vaikutuksen
Sinä itse valitset majoitusliikkeesi
”ensisijaisen” valokuvan – kuvan,
joka esiintyy useimmilla hakusivuilla
ja ensimmäisenä kuvana
majoitusliikettäsi esittelevällä sivulla.
Majoitusliikkeesi ensisijaisesta kuvasta
tulisi näkyä, mikä on majoitusliikkeessäsi
ainutlaatuista ja hienoa. Lisäksi sen
tulisi auttaa matkailijoita muodostamaan
mielikuvan majoitusliikkeestäsi. Jos
majoitusliikkeesi sopii parhaiten
esimerkiksi auringonpaistetta
ja rentouttavaa lomaa toivoville
matkailijoille, valitse majoitusliikkeen
ulkopuolelta otettu kirkas kuva tumman,
sisätiloista otetun kuvan sijaan.
Esimerkkejä loistavista ensisijaisista
kuvista
`` Ainutlaatuinen majoitusliikkeen
ulkopuolelta otettu kuva
`` Erikoislaatuinen tai tyylikäs kuva
majoitusliikkeen sisustuksesta
`` Kuva uima-altaasta, jos se on
majoitusliikkeesi myyntivaltti
`` Kuva huoneesta avautuvasta
näköalasta, jos se sijaitsee lähellä
merkittävää maamerkkiä.
Esimerkkejä huonoista ensisijaisista
kuvista
__ Kylpyhuone
__ Kylpyläpalvelut/kuntoilutilat
__ Ruokailutilat
__ Businesstilat
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Valokuvausopas
Voit
kirjoittaa loistavan
otsikon – myös sellaisen,
majoitusliikkeesi
jokaiselle
joka jatkuu useammalle
huoneelle
Tässä
on esimerkki todella pitkästä alaotsikosta,
riville
joka jatkuu useammalle riville
Korosta majoitusliikkeesi
jokaisen tilan parhaita
ominaisuuksia erilaisilla
valokuvaustavoilla
Internetin käyttäjät lukevat verkkosivun sisällöstä alle 28 %1, joten
valokuviesi tulee viestittää käyttäjille, millainen yöpymiskokemus
heitä majoitusliikkeessäsi odottaa. Majoitusliikkeesi
ainutlaatuisen luonteen ja yksityiskohtien näkeminen auttaa
matkailijoita kuvittelemaan, millaista majoitusliikkeessäsi on
yöpyä. Se puolestaan voi innoittaa heitä tekemään varauksen.

Ota ainutlaatuisia kuvia
Ainutlaatuisia valokuvia
jokaisesta huoneestaan ottavien
majoitusliikkeiden konversioprosentit
ovat keskimäärin 11 % korkeampia.2
Opi, miten voit erotella eri tilat
tyylittelyä, katsetta kohdistavia
keskeisiä elementtejä ja kuvakulmia
koskevien ehdotusten avulla.

ĥĥ Huoneiden kuvaamiseen
ĥĥ Hotellin ulkopuolen ja
ulkoalueiden kuvaamiseen
ĥĥ Yhteistilojen ja mukavuuksien
kuvaamiseen
Opi, miten voit oikeiden kuvakulmien
ja oikean valaistuksen avulla
parhaiten kuvata majoitusliikkeesi
kiinnostavimpia ominaisuuksia. Jaa
nämä vinkit ammattivalokuvaajasi
kanssa tai hyödynnä niitä itse
parantaaksesi valokuvagalleriaasi
itse ottamillasi kuvilla.

Esittele matkustajille
majoitusliikkeesi ympäristöä

Korosta ainutlaatuisia
ominaisuuksia

Majoitusliikkeen sijainti on
mukavuuksia, hintaa ja arvosteluja
tärkeämpi osa-alue matkailijoiden
pohtiessa sopivimman
majoitusliikkeen valintaa.3 Auta heitä
luomaan mielikuva majoitusliikkeesi
ympäristöstä ulkona otettujen
ensiluokkaisten valokuvien avulla.

Kun matkailijat etsivät tiettyä
mukavuutta, he haluavat myös
nähdä sen. Esittele majoitusliikkeesi
erityisiä ominaisuuksia, kuten
uima-allasta, kuntosalia ja
ruokailumahdollisuuksia,
valokuvausoppaamme avulla.

1. Nielsen Norman Group, 2008. 2. Expedia Groupin tutkimus, 2015.
3. The Global Market Metrix Hospitality Index, 2012.

Tästä oppaasta löydät:

Huoneet
Expedia Group suosittelee, että otat jokaisesta huonekategoriasta kolme eri valokuvaa
sekä yhden valokuvan kylpyhuoneesta. Näin ollen jokaisesta huonekategoriasta tulisi
ottaa neljä kuvaa, mutta sinun kannattaa ottaa myös ylimääräisiä kuvia, jotta voit valita
niistä suosikkisi.

Korosta
majoitusliikkeesi
keskeisintä
sisältöä
Hyödynnä luonnonvaloa
Luonnonvalo on keinovaloa
imartelevampi. Ota valokuvat
päiväsaikaan ja avaa huoneen verhot
antaaksesi luonnonvalon tulvia sisään.
Valoverhot kannattaa kuitenkin jättää
kiinni häikäisyn vähentämiseksi.
Ilmoita aikeistasi huonesiivoojillesi
Valokuvat kannattaa ottaa silloin, kun
huone on juuri siivottu, mutta ennen
asiakkaiden saapumista. Näin saat
kuvia huoneista silloin, kun ne ovat
siisteimmillään. Jotkut valokuvaajat
pyytävät huonesiivoojan mukaan
kuvaukseen.
Anna viimeinen silaus
Sulje televisiot. Oikaise lakanat
ja peitot. Uhraa hieman aikaa
huonekalujen ja verhojen
järjestelemiseen ennen kuin aloitat.
Vältä lisäämästä huoneeseen
esimerkiksi kukkien terälehtiä tai
lahjoja, jotka eivät kuulu huoneen
vakiovarustukseen.
Kuvaa huoneen merkittävimmät
ominaisuudet
Jos eri huonetyypeillä on erilaisia
ominaisuuksia, kuten erityinen
näköala, oleskelutila tai suurempi
kylpyhuone, ota ne mukaan kuviin.
Nämä kuvat usein innostavat
matkailijoita korottamaan
huoneluokkaa.

On helppo sekoittaa eri
huoneet keskenään, joten
ennen kuin ryhdyn kuvaamaan
jotain huonetta, kirjoitan
kyseisen huoneen tyypin
Post-it-lapulle ja otan siitä
kuvan. Siten tiedän, että kaikki
kyseistä lappua seuraavat
kuvat esittävät ”Deluxe”huonetta, kunnes näen
kuvan ”Executive”-huonetta
merkitsevästä Post-it-lapusta.
MICHAEL DOWN
EXPEDIA GROUP MEDIA
PRODUCER

Ota kuvia jokaisesta kulmasta
Hyödynnä vinoja kuvauskulmia lisätäksesi kuviin syvyyttä ja ohjataksesi
katseen kuvan keskeisiin elementteihin. Ottamalla kuvia huoneen eri
nurkista saat paremman mahdollisuuden löytää parhaan mahdollisen
kuvakulman. Jätä sellaiset asiat kuten tuuletusluukut ja roskakorit kuvan
ulkopuolelle aina kun mahdollista.

Vinkkejä kylpyhuoneen
kuvaamiseen
Heijastumat
Varo, ettei valokuvaaja näy
kuvassa heijastumana peilissä,
suihkuovessa ja ikkunoissa.
Kokeile avata suihkuovea eri
kulmissa.
Valaistus

Ota myös suoralinjaisia kuvia
Hyödynnä etsimesi ruudukkoa varmistaaksesi, että kuvan pystysuorat linjat
ovat suorassa. Käytä huoneen raameja oppaanasi ja pitele kameraasi niin,
että se on täydellisen suorassa linjassa huoneen yhden seinän kanssa.
Sommittele sitten haluamasi katsetta kohdistavat keskeiset elementit (tyynyt,
ikkunat) ruudukon risteyskohtiin.

Kokeile pitkää valotusaikaa tai
korkeaa valotusta, jos sinulla on
ongelmia huonon valaistuksen
kanssa. Jos kuvaat kirkkailla
väreillä, kuten valkoisella,
sisustettua kylpyhuonetta, kokeile
lyhyttä valotusaikaa tai matalaa
valotusta vähentääksesi häikäisyä.
Pienet tilat
Kuvaa ahdasta tilaa ylhäältä käsin
saadaksesi kaiken mahtumaan
kuvaan. Poista kylpyhuoneen ovi,
mikäli mahdollista, saadaksesi
mahdollisimman esteettömän
näkyvyyden kylpyhuoneen sisälle.
Putipuhdasta

Kokeile kuvata sänkyä matalasta kuvakulmasta
Näin voit tehdä kuvastasi dramaattisemman ja kuvasommittelustasi
monipuolisemman. Jos sinulla on käytössäsi kolmijalka, aseta se olkapään
korkeudelle.

Puhdista peilit ja kaikki pinnat
perinpohjaisesti, äläkä unohda
laskea vessanpytyn kantta alas.
Vaihda vessapaperirulla uuteen
ja taittele sen pää, jotta asiakkaat
voivat olla varmoja siitä, että
kylpyhuone on siivottu.
Pienet yksityiskohdat

Varmista, että kuvissasi näkyy yhtä paljon lattiaa ja kattoa
Näin teet huonekuvistasi tasapainoisempia. Yritä ottaa kuvaasi mukaan
hieman lattiaa aina kun mahdollista. Sellaiset huoneista otetut kuvat, joissa
ei näy lattiaa, voivat saada katsojassa aikaan kelluvan tunteen. Kuvassa ei
tarvitse aina näkyä koko huonetta. Joskus valokuva, jossa näkyy vain pieni
osa huonetta, antaa katsojalle tunteen siitä, että hän on itse paikan päällä.
4. Hotels.comin tutkimus, 2015.

Pyyhetelineissä olevien pyyhkeiden
tulisi olla aseteltu tasaisesti ja
yhtä kuohkeasti. Kaikkien rullalle
aseteltujen pyyhkeiden tulisi
myös olla uusia ja kuohkeita.
Rullattujen pyyhkeiden tulisi olla
aseteltu samansuuntaisesti, ja
niiden päätyjen tulisi osoittaa päin
kameraa.

60 % matkailijoista
pitää
kylpyhuoneesta
otettuja valokuvia
erittäin tärkeinä.4

Hotellin ulkopuoli ja ulkoalueet
Matkailijat pitävät eniten kuvista, jotka esittelevät majoitusliikkeesi rakennusta suhteessa
paikalliseen ympäristöön – erityisesti silloin, kun majoitusliikkeesi sijaitsee kaupungissa. Valon ja
liikkeen hyödyntäminen rohkaisee matkailijoita kuvittelemaan mielessään niitä aktiviteetteja, jotka
ovat odottavat heitä majoitusliikkeesi oven ulkopuolella.

Esittele
majoitusliikkeesi
ympäristöä
Hyödynnä kultainen hetki
Ota ulkokuvat valokuvaamisen
niin kutsutulla ”kultaisella hetkellä”
eli heti auringonnousun jälkeen
tai juuri ennen auringonlaskua.
Päiväsaikaan otetussa valokuvassa
voi tietysti esitellä alueen loistavaa
säätä tai viehättävää maisemaa,
mutta illalla epäsuoran valon
lämpimässä hehkussa otettu
valokuva luo kutsuvaa tunnelmaa.
Kuvaa majoitusliikkeen
ulkomukavuuksia
Jos majoitusliike tarjoaa asiakkaiden
käyttöön polkupyöriä, muista
ottaa kuva niistä. Jos naapurissa
sijaitseva kahvila ei kuitenkaan
kuulu majoitusliikkeeseen, jätä se
kuvaamatta. Anna asiakkaillesi
käsitys siitä, mikä heitä odottaa
majoitusliikkeeseen saapuessa tai
aamulla ulos huoneesta lähtiessä.
Älä mene liian kauas
Älä ota kuvia maamerkeistä
tai näköaloista, joita ei
majoitusliikkeestäsi voi nähdä.
Muuten asiakkaasi pettyvät.
Esittele sijaintiasi
Jos majoitusliikkeesi sijaitsee
kaupungin ulkopuolella, ota kuva,
joka esittelee ympäröivän alueen
rauhoittavia luonnonmaisemia.
Jos majoitusliikkeesi puolestaan
sijaitsee kaupungin keskustassa,
ota kuva sammakkoperspektiivistä
esitelläksesi ympäröivää
arkkitehtuuria.

Yhteistilat ja mukavuudet
Kun asiakkaat saapuvat sivullesi etsittyään uima-altaan tai kuntosalin kaltaisia mukavuuksia, he
saattavat olla innokkaampia tekemään varauksen, jos näytät heille kuvan kyseisestä mukavuudesta.

Esittele
matkailijoille
majoitusliikkeesi
ainutlaatuisia
ominaisuuksia
Aulat
Matkailijat hakevat kirkkaita,
hyvin valaistuja ja oleskelutilalla
varusteltuja auloja, joissa he voivat
rentoutua ja tutkia seuraavaa
kohdettaan tai päivittää kuulumisiaan
sosiaalisessa mediassa.
Keskeisimmät palvelut
Uima-altaasta, business centeristä,
kylpylästä, aamiaisesta tai
majoitusliikkeessä sijaitsevasta
kahvilasta otetut kuvat saavat
majoitusliikkeesi erottumaan joukosta.
Ruokailu
Korosta kaikkia ainutlaatuisia
ruokailukokemuksia,
kuten yhteisöruokailua,
piknikmahdollisuuksia tai
paikallisia ruokaerikoisuuksia.
Jos tarjoat majoitusliikkeessäsi
aamiaisen, varmista, että otat kuvia
aamiaispöydästä, aamiaisbuffetista tai
muutamista à la carte -vaihtoehdoista.

Halusimme valokuvaajamme
ottavan kuvia tyhjästä
ravintolasta. Näin ravintolan
esimerkiksi ryhmille tai
tapahtumia varten varaavat
asiakkaat voivat kuvitella
ravintolan sellaiseksi
kuin he haluavat eivätkä
sellaiseksi, millaiseksi me
olemme sen lavastaneet.

Yhteistilat ja sisustus
Esittele majoitusliikkeesi luonnetta
näyttävistä taideteoksista tai
urheilumuistoesineistä otetuilla kuvilla.
Ylhäältä kuvatut portaikot voivat myös
antaa dramaattisen säväyksen.

LIZZIE RAUDENBUSH
KIMPTON SHOREBREAK
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Voit kirjoittaa loistavan otsikon
– myös sellaisen, joka jatkuu
Valokuvausvinkit
useammalle riville
älypuhelimille
Tässä on esimerkki todella pitkästä alaotsikosta,
joka jatkuu useammalle riville

Ota kaikki irti älypuhelimella
otetuista kuvista

Tästä oppaasta saat ohjeet:
ĥĥ Selkeys- ja valaistusasetusten
käyttöön
ĥĥ Valokuvien sommitteluun
älypuhelimella

Älypuhelinten viimeaikaisen teknologisen kehityksen
ansiosta sinullakin on todennäköisesti mahdollisuus ottaa
korkealuokkaisia valokuvia kännykälläsi. Älypuhelinten
kameran avulla voit ottaa inspiroivia kuvia majoitusliikkeestäsi
itse ilman kallista ammattivalokuvaajaa. Kun tiedät, miten voit
saada kaiken irti älypuhelimesi kamerasta, sinulla on parempi
mahdollisuus ottaa vaikuttavia valokuvia, jotka voivat lisätä
varausmääriäsi.

Tämän oppaan avulla saat tietää,
miten voit käyttää hyväksesi
älypuhelimen kamera-asetuksia
ottaaksesi korkealuokkaisia
valokuvia. Lisäksi saat vinkkejä
siitä, miten voit sommitella kuvistasi
upeita ja saada ensiluokkaisia
otoksia myös haastavissa
olosuhteissa. Näillä ohjeilla olet pian
valmis ottamaan ammattimaisia
valokuvia tämän taskustasi löytyvän
monitoimityökalun avulla.

Ota ammattimaisia valokuvia
ilman ammattilaista

Hyödynnä puhelimen työkaluja

Vältä tyypillisiä virheitä

Muuta arkiset otokset
ammattimaisiksi valokuviksi
käyttämällä hyväksesi älypuhelimen
sommittelutyökaluja sekä muutamia
sommitteluun liittyviä alan ohjeita.

Älä lannistu haastavan valaistuksen
tai kuvakulman edessä.
Suunnittele etukäteen, miten voit
ratkaista edessä olevat ongelmat
ja ottaa ensiluokkaisia kuvia
myös hankalissa tilanteissa.

Useimmilla älypuhelimilla voi
ottaa korkealuokkaisia kuvia.
Tarkista kamerasi ominaisuudet
älypuhelimesi valmistajalta verkossa
ja seuraa sitten antamiamme ohjeita.

Säädä asetuksiasi
Hyödynnä älypuhelimesi asetuksia ottaaksesi ammattimaiselta
näyttäviä valokuvia. Oikeiden asetusten ja muutaman kätevän
vinkin avulla kännykkäkameralla voi ottaa suorastaan upeita kuvia.

Ota käyttöön HDR-kuvaustila
Ota kamerasi asetuksista käyttöön HDR-kuvaustila (High Dynamic Range).
Näin saat kuvistasi laadukkaampia ja selkeämpiä, niissä näkyvistä väreistä
syvempiä ja niiden valaistuksesta paremman. Löytääksesi HDR-kuvaustilan
sinun kannattaa tarkistaa älypuhelimesi kamerasovelluksen asetuspalkki tai
mennä puhelimesi sovellusten asetuksiin.
Ilman HDR-kuvaustilaa otettu kuva:

HDR-kuvaustilan avulla otettu kuva:

Pidä asiat yksinkertaisina
Hyödynnä luonnonvaloa
Jos sinun on otettava kuvia
ilman auringonvaloa, älä käytä
salamaa vaan säädä sen sijaan
valotustasi. Jos edelleen tarvitset
lisävalaistusta, aseta salaman
päälle ohut valkoinen tarra
tai nenäliina pehmentääksesi
salaman vaikutusta.
Pidä puhelimesi vakaana
Huolehdi, ettet kallista
puhelintasi eteen- tai taaksepäin.
Muuten kuvan pystysuorat
linjat vääristyvät. Nosta tai
laske puhelintasi saadaksesi
kuvaan kaiken haluamasi.
Laita puhelin kolmijalan tai
kirjapinon päälle pitääksesi sen
vaakasuorassa ja vakaana.
Älä zoomaa digitaalisesti

Säädä valotusta
Valotus on yksi parhaista käytössäsi olevista työkaluista silloin, kun aiot
ottaa kuvan niukasti valaistussa ympäristössä. Kun valotus on asetettu
korkeaksi, kameran linssiin pääsee enemmän valoa, minkä seurauksena
kuvasta tulee kirkkaampi ja eloisampi.
Älypuhelimen valotusasetukset on merkitty usein aurinkoa kuvaavalla
ikonilla, joka sijaitsee ”automaattisen tarkennuksen haarukan” vieressä.
Jotkut puhelimet antavat sinun kuvaa ottaessasi napauttaa näyttöäsi
tarkentaaksesi tietylle alueelle, jolloin näytölle ilmestyy tarkennushaarukka
korostamaan kuvan selkeintä kohtaa. Tarkennushaarukan vierestä löytyvällä
aurinkoikonilla voit säätää valotusta korkeammaksi tai matalammaksi.
Joillain puhelimilla voit kuvaa ottaessasi painaa sormellasi näyttöä
tarkentaaksesi ja säätääksesi valotusta yhtä aikaa. Joidenkin puhelimien
asetuksista löytyy ”Pro Mode”-kuvaustila, jonka kautta valotusta voi säätää.
Testaa tätä ominaisuutta ennen kuin aloitat varsinaisen kuvaamisen.

Zoomaus tekee kuvista
epätarkkoja. Kävele
sen sijaan eteenpäin
haluamallesi etäisyydelle.
Unohda suodattimet
Vastusta kiusausta käyttää
valokuvia muokkaavia
sovelluksia lisätäksesi kuviin
suodattimia tai käsitelläksesi
kuvia. Jos kamerassasi on
kuviin liikettä tallentava ”Live”ominaisuus, ota se pois päältä,
sillä sinun on tarkoitus ottaa
tavallisia valokuvia.

Jos huone on pimeä ja katsot
kohti ikkunaa, kuvistasi tulee
usein vastavalottuneita.
Tällaisessa tilanteessa sinun
kannattaa astella huoneen
poikki niin, että ikkuna jää
taaksesi. Näin voit ottaa kuvia
vastavalon sijaan myötävaloon.
MICHAEL DOWN
EXPEDIA GROUP MEDIA
PRODUCER

Sommittelun perusteet
Hyödynnä yksinkertaisia sommittelun periaatteita ja älypuhelimen toimintoja ottaaksesi lumoavia
valokuvia. Ruudukon avulla saat otettua suoralinjaisia kuvia ja sommittelusta tulee helpompaa.

Ruudukko
Ruudukkoa käyttämällä näet,
mihin kuvasi pysty- ja vaakasuorat
linjat sijoittuvat. Ruudukko ei näy
ottamissasi kuvissa – se vain auttaa
sinua kuviesi sommittelussa.
Kuvat, joissa seinät vaikuttavat
olevan vinossa, näyttävät
vääristyneiltä. Yritä saada kuvan
pysty- ja vaakasuorat linjat suoraan
linjaan ruudukon viivojen kanssa
välttääksesi tämän ongelman.
Ruudukko auttaa sinua myös sijoittamaan kuvaasi katsetta kohdistavia keskeisiä elementtejä. Useimmissa
puhelimissa voit ottaa ruudukon käyttöön kamerasovelluksen asetuksissa, sovelluksessa itsessään tai puhelimesi
yleisasetuksista kuvien tai kameran kohdalta. Hae ominaisuutta nimeltä ”Ruudukko” tai ”Suuntaviivat”, ja ota se
käyttöön.
Kolmanneksen sääntö
Sommittelulla tarkoitetaan tapaa,
jolla eri elementit on järjestelty
valokuvaan. Valokuvaajat ottavat
usein sommittelunsa perustaksi
”kolmanneksen säännön”. Tämän
säännön mukaan ihmissilmä
pitää eniten kuvista, jotka on
jaettu yhdeksään osaan, ja joissa
keskeiset aiheet osuvat näitä osia
erottaville viivoille. Katse kohdistuu
suoraan kuvan keskeisimpään
aiheeseen, kun sijoitat sen viivojen
risteyskohtiin.
Hyödynnä ruudukkoa jakaaksesi
kuvasi yhdeksään osaan ja
linjataksesi kuvan. Sijoita sitten
haluamasi kohteet viivoille tai
viivojen risteyskohdille.
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Muistilista majoitusliikkeen
valokuville
Hyödynnä alla olevaa muistilistaa varmistaaksesi, että olet ottanut
majoitusliikkeestäsi sellaisia valokuvia, joita matkailijat haluavat nähdä. Katso
alta, kuinka monta valokuvaa Expedia Group suosittelee sinua vähintään
ottamaan. Sinun kannattaa kuitenkin ottaa ylimääräisiä kuvia jokaisesta
kategoriasta ja valita sitten parhaat kuvat ladattavaksi majoitusliikkeesi sivulle.

Valokuvan koko
Pyri lisäämään kuvia, joiden
pitkällä sivulla on yli 2 880
pikseliä. Emme välttämättä
hyväksy kuvia, joiden pitkällä
sivulla on alle 1 000 pikseliä.

 Ulkopuoli: yksi tai useampi valokuva majoitusliikkeesi rakennuksesta ja ulkoalueista antaa matkailijoille käsityksen
siitä, millaisessa ympäristössä majoitusliikkeesi sijaitsee.
 Sisäänkäynti/aula: Vähintään yhdessä valokuvassa tulisi näkyä majoitusliikkeesi sisäänkäynti, aula, vastaanottoalue
sekä muita yhteisiä tiloja tai oleskelualueita. Näin matkailijat saavat käsityksen siitä, millainen vastaanotto heitä
majoitusliikkeessäsi odottaa.
Huoneet: Ota jokaisesta huonetyypistä vähintään neljä valokuvaa, joista yksi on otettu kylpyhuoneesta. Lisää myös
huoneesta riippuen yksi kuva ikkunasta avautuvasta näköalasta ja yksi keittiöstä. Varmista, että kuvissa näkyvät huoneen
kaikki puolet sekä kyseiselle huonetyypille ominaiset mukavuudet, kuten tuolit tai pöydät.
Huone jossa on sänky
Kylpyhuone
Huoneen ominaisuus 1
Huoneen ominaisuus 2
Huoneen ominaisuus 3

Huonetyyppi 1

Huonetyyppi 2

Huonetyyppi 3

Huonetyyppi 4

Huonetyyppi 5

Huonetyyppi 6





































Keskeisimmät palvelut: Ota yksi tai useampi
valokuva majoitusliikkeesi tarjoamista palveluista.
Alta löydät muutamia esimerkkejä.
 Aktiviteetit ja urheilu
 Ranta
 Kuntokeskus
 Pelit ja viihde
 Uima-allas
 Safari
 Laskettelu/lumilautailu
 Kylpylä

Ruokailu: ota erillisiä valokuvia majoitusliikkeesi
ruokailutiloista ja tarjoamistasi erityisistä ruokaannoksista.
 Baari
 Aamiainen
 Ruokailu huoneessa
 Keittiö (jaettu)
 Paikallisia ruokavaihtoehtoja
 Ravintola

Läheiset nähtävyydet (lataa erilliseen kategoriaan) ja lisäkuvat:
 ____________________

 ____________________

 __________________
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