Az Expedia
Kiváló
fejlécszöveget
Group
írhat, akár több
fényképekre
vonatkozó
sorra
kiterjedőt is
útmutatója
Ez egy valóban nagyon hosszú, több sorra
kiterjedő példaszöveg alcímre

Használjon olyan fényképeket,
amelyeket a leginkább
értékelnek az utazók
Az egyik leghatásosabb eszköz, mellyel megkülönböztetheti
magát a versenytársaitól az utazók számára, a képek
használata. Ha megfelelően választja ki a képeit, nagy
különbséget tapasztalhat a vendégek átkonvertálásában. Ahhoz,
hogy a legtöbbet hozza ki hirdetéséből az Expedia Group™
oldalain, az Expedia Group oldalairól származó keresési és
foglalási adatok alapján összeállítottuk a bevált gyakorlatokat,
melyekkel a képek lefedettsége és minősége biztosított.

Az útmutató tartalma:
ĥĥ Mennyiségi útmutatók
ĥĥ Minőségi útmutatók
ĥĥ Útmutató az elsődleges kép
kiválasztásához
Tudjon meg többet azoknak
a képeknek a típusáról,
mennyiségéről és minőségéről,
melyek használatát azért javasoljuk,
mert elkapják az utazók figyelmét
és keresgélőkből vendégekké
konvertálják őket. Használja ezt
az információt minden alkalommal,
amikor fotózást szervez, képeket
tölt fel vagy hirdetésének tartalmát
ellenőrzi.

Mutassa az utazóknak épp azt,
amit látni szeretnének

Gondoskodjon arról, hogy
a fényképek az Ön célját szolgálják

Fogja meg az utazók figyelmét
gyorsan

Az Expedia Group utazói
átlagosan 35 képet néznek
meg a telefonjukon.1 A képekre
vonatkozó útmutatónk segítségével
elég képe lehet minden
olyan típusból, amelyekre az
utazók igazán kíváncsiak.

A kikapcsolódási céllal utazást
keresők 94%-a vált a foglalás
során a készülékek között.2
A minőségi útmutatóink
segítségével biztosíthatja, hogy
a képei minden készüléken tisztán
kivehetők és nem torzítottak.

A webes felhasználók az oldalak
tartalmának kevesebb mint 28%át olvassák el.3 Az útmutatóink
segítségével kiválaszthatja azt az
elsődleges képet, mely megfelelően
mutatja be szálláshelyét és
átkattintásra, ill. foglalásra ösztönöz.

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

Mennyiségi
útmutatók
Hozza létre a lehető
leghatásosabb képgalériát
a következőkkel:
ĥĥ Szobatípusonként 4 fénykép.
amelyek közül 1-en a fürdőszoba
látható (lehetőség szerint
legyen 1 fénykép a kilátásról
és 1 fénykép a konyháról is)
Mutassa be a standard és a deluxe
szobák közötti különbséget
fényképeken keresztül, hogy
feltárja, mit nyújthat egy esetleges
felminősítés. Azok a szálláshelyek,
amelyek egyedi fényképeket
használnak, például olyanokat,
amelyek a szobából nyíló kilátást
és a szoba szolgáltatásait
mutatják be, minden szobatípus
esetén átlagosan 11%-kal
magasabb konverziós arányt
tudnak elkönyvelni.4 Ne hagyja ki
a fürdőszoba képét – az utazók
60%-a kiemelt jelentőséget
tulajdonít a fürdőszobáról
készült felvételeknek.5
ĥĥ 1 fénykép a szálláshely külsejéről
Mutassa be az épületét és annak
környezetét, így ad egyfajta
érzetet a helyről a vendégeknek.
ĥĥ 1 fénykép a bejáratról/hallról
A bejáratról, hallról vagy
a recepcióról készült fényképpel
biztosítsa vendégeit arról, hogy
meleg fogadtatásban lesz részük.
ĥĥ 1 fénykép minden kulcsfontosságú
szolgáltatásról
A medencéről, étteremről,
fitneszlétesítményről,
wellnessfürdőről, programokról és
szoltatásokról készített fényképek
fontosak ahhoz, hogy az Ön
hirdetése az utazók számára
kitűnjön a többi közül, és arra
ösztönözze az utazókat, hogy
a helyszínre képzeljék magukat.

Azt mutassa meg az utazóknak, amit látni szeretnének
4. Expedia Group-kutatás, 2015. 5. Hotels.com-kutatás, 2015.

Minőségi útmutatók
A képek orientációja
Az Expedia Group oldalain
a vízszintes képek jelennek
meg legelőnyösebben, ezért azt
javasoljuk, hogy olyan képeket
használjon, melyek inkább az oldalaik
felé szélesek, nem pedig felfelélefelé. A függőleges képek (portré
stílusúak) elfogadottak ugyan, de nem
ajánlottak, mivel nem használják ki
teljesen a rendelkezésre álló helyet.

A fényképek mérete és
felbontása
A felbontás egy kép méretére utal,
melyet a kép pixeleinek száma
határoz meg és szélességben,
ill. magasságban fejezhető
ki. Azt javasoljuk, hogy képei
legyenek legalább 2880 pixelesek
a hosszabb oldalukon.

Felbontás
Még a legszebb szálláshelyek is lehetnek kevésbé vonzók, amennyiben
a képeik pixelesek, túl kicsik vagy homályosak. A hosszabb oldalukon 2880
pixeles vagy nagyobb képek lehetővé teszik, hogy a néző asztali számítógépen
és mobileszközön egyaránt kiváló képminőséget élvezzen. Előfordulhat, hogy
a hosszabb oldalukon 1000 pixel alatti képeket a rendszer visszautasítja.



Hogyan érheti el,
hogy képei megfelelő
méretűek legyenek?



Hogyan találja meg a képe
méretét és nézőpontját
PC: Kattintson a képre a jobb
egérgombbal, majd válassza ki
a „Tulajdonságok” lehetőséget.
Mac: Kattintson a képre és nyomja
meg az „Opció” lehetőséget,
majd válassza ki az „Infó
megjelenítése” lehetőséget.
Okostelefon használata
Állítsa át a beállításokat nagy
felbontásra, nagy képélességre, ill.
nagy dinamikatartományra (HDR).

Hitelesség
A kutatásaink azt mutatják, hogy az utazók nem bíznak a „torzított” képekben,
például a teleobjektívvel vagy halszemoptikával készített felvételekben, amelyek
az adott szobát vagy medencét nagyobbnak mutatják online, ami végül az utazó
csalódottságához vezet.6 Általánosságban olyan képeket válasszon, amelyek
nézete szemmagasságban van, vonalai egyenesek és valós érzetet adnak az
utazónak a szálláshelyéről.

További információkat a Tippek
okostelefonnal készített képekhez
című anyagban találhat.

Amit ne jelenítsen meg
a képeken
Ne használjon olyan képeket,
melyeken:
__ Emberek vagy állatok láthatók
__ Rendetlenség látható
__ Valamilyen jel vagy szöveg
látható, ill. árat vagy az
Önétől eltérő márkanevet
jelenítenek meg
__ Ugyanaz látható más
szögből, tehát egyformák
vagy majdnem egyformák
__ Gyengén megvilágítottak
a terek
__ Fekete-fehérek vagy
szűrővel készültek

6. Expedia Group-kutatás, 2017.

Válassza ki
a legjobb
elsődleges
képet
Emeljen ki egy
olyan képet, mely
a leghatásosabb
Az „elsődleges képét” Ön választja
ki: ez az a kép, mely megjelenik
a legtöbb keresési találati oldalon és
a hirdetése oldalán, mint első kép.
Ennek a képnek kell bemutatnia, hogy
mi az, ami a szálláshelyében egyedi,
ill. mi miatt lehet vonzó, és meg kell
alapoznia a vendégek elvárásait.
Például, ha a szálláshelye ideális
a napozós, pihentető nyaralásokhoz,
válasszon egy fényes kültéri
képet egy sötét beltéri helyett.
Az ideális elsődleges képek
`` Egyedi kültéri felvétel
`` Megkapó és stílusos beltéri
design
`` Egy medence, amennyiben
ez szálláshelyének egyik
jellegzetessége
`` Kilátás egy szobából,
ha szálláshelye jellemző
nevezetesség közelében található
Nem megfelelő elsődleges képek
__ Fürdőszobák
__ A fürdő vagy edzőterem
szolgáltatásai vagy létesítményei
__ Étkező helyiségek
__ Üzleti szolgáltatások
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Képekre
Kiváló
fejlécszöveget
vonatkozó
írhat, akárszobáról
útmutató
több sorra
kiterjedőt is
szobára
Ez egy valóban nagyon hosszú, több sorra
kiterjedő példaszöveg alcímre

Emelje ki a szobák legjobb
tulajdonságait olyan fényképekkel,
amelyek megkülönböztetik őket
egymástól
Az online felhasználók kevesebb mint 28%-át olvassák el
egy oldal tartalmának,1 ezért a képei hivatottak átadni azt az
élményt, melyet a szálláshelyén megszállók tapasztalhatnak
meg. Ha képeken keresztül mutatja be szálláshelye egyedi
hangulatát, ill. minden részletét, az segíti az utazókat, hogy
elképzeljék ott-tartózkodásukat, és foglalásra motiválhatja őket.

Jelenítsen meg valóban kifejező
fényképeket

Mutassa be a helyi közeget az
utazóknak

Azok a szálláshelyek, amelyek egyedi
fényképekkel rendelkeznek minden
szobatípusukról, átlagosan 11%-kal
magasabb konverziós arányt érnek
el.2 Tudjon meg többet arról, hogy
miként különböztesse meg az egyes
területeket a stílusra, fókuszpontbeállításokra és látószögre
vonatkozó ajánlások segítségével.

Szállásfoglaláskor az utazóknak
többet számít az elhelyezkedés,
mint a szolgáltatások, az ár vagy
az értékelések.3 Segítsen nekik
kiemelkedő minőségű kültéri
fényképeken keresztül elképzelni,
hogy milyen környezet várja őket.

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

Az útmutató tartalma:
ĥĥ Tippek a vendégszobákra
ĥĥ Tippek a kültéri helyszínekre
ĥĥ Tippek a közös használatú terek
és szolgáltatások képeihez
Tudja meg, hogyan mutathatja be
legjobban a megfelelő látószögek
vagy világítás segítségével a
szálláshelyének azokat a területeit,
melyek leginkább érdekesek az
utazók számára. Ossza meg ezt
az útmutatót profi fotósával vagy
használja, amikor képeket készít,
hogy javítson képgalériája minőségén.

Emelje ki egyedi tulajdonságait
Amikor az utazók egy bizonyos
szolgáltatást keresnek, szeretnék
látni is, hogy néz ki. Mutassa be
szálláshelye megkülönböztető
jellegzetességeit, és használja
útmutatónkat, amikor a
medencéjét, edzőtermét vagy
étkezési helyszíneit fotózza le.

A vendégszobák
Az Expedia Group három különböző kép megjelenítését javasolja minden
egyes szobatípusról, és egyet a fürdőszobáról – összesen legalább négy képet
szobatípusonként. A legjobb, ha több képet is készít és azokból választja ki kedvenceit.

Emelje ki a
szálláshelye
legfontosabb
pontját
Használjon természetes
megvilágítást
A természetes fény sokkal vonzóbb,
mint a mesterséges bevilágítás. Készítsen képeket a nappali órákban, széthúzott függönyök mellett, hogy minél több
természetes fényt engedjen be. Ha az
áttetsző függönyöket behúzva hagyja,
azok levesznek a ragyogásból, de mégis elég fényt engednek át.
Egyeztessen a takarító személyzettel
Időzítse a fotózását a takarítást követően, amikor a szoba már tiszta, de még
nem jelentkezett be egy vendég sem,
hogy a legjobb formájában mutathassa
be a szobát. Vannak olyan fotósok, akik
kifejezetten azt kérik, hogy a takarító
személyzet is csatlakozzon hozzájuk a
fotózás idejére.
Az utolsó simítások
Kapcsolja ki a televíziókat. Egyenesítse, ill. simítsa ki az ágyneműket,
takarókat. Rendezze el a bútorokat
és a függönyöket, mielőtt elkezdené
a fotózást. Álljon ellen a kísértésnek
és ne helyezzen ki olyan dekorációs
elemeket, melyek nem fogják a vendégeket várni az érkezésükkor, mint pl.
virágszirmok vagy ajándékok.
Fotózza le az adott szoba
sajátosságát
Amennyiben az egyes szobákra másmás tulajdonság jellemző, mint pl.
különböző helyre néznek, más az ülőgarnitúrájuk, nagyobb a fürdőszobájuk,
stb. – ezeket mindenképp fotózza le.
Az ilyen képek motiválják általában az
utazókat arra, hogy magasabb kategóriára váltsanak.

A szobákat könnyű
összekeverni, így mielőtt
nekiállok egy vendégszoba
fotózásának, leírom a
szobatípus nevét egy post-it
cetlire, amit lefotózok. Ezután
tudni fogom, hogy az ezt
a képet követők a „Deluxe
szoba” képei, amíg meg nem
jelenik az „Executive szoba”
post-it cetlijének a képe.
MICHAEL DOWN
EXPEDIA GROUP
MEDIA PRODUCER

Készítsen képeket mind a négy sarokból
Próbáljon meg átlós vonalakat kialakítani, hogy mélységet adjon a képnek
és egy fókuszpontba vonja a néző figyelmét. Ha a szoba különböző
sarkaiból készít képeket, több lehetősége adódik, hogy megtalálja a legjobb
nézetet. Ahol csak lehetséges, próbálja meg elkerülni, hogy olyan dolgok
kerüljenek a képre, mint pl. a szemetes vagy a légkondicionáló.

Tippek a fürdőszobához
Tükröződések
Figyeljen rá, hogy a fotós ne
tükröződjön vissza a tükörben,
a zuhanyzó ajtajában vagy az
ablakokban. Tesztelje le, hogy
mennyire kell kinyitnia a zuhanyzó
ajtaját a különböző látószögekhez,
hogy elkerülje ezt.
Megvilágítás

Készítsen egyenesen beállított képeket
Használja a keresője rácsvonalait, hogy biztosan egyenes vonalakkal
dolgozzon. A szoba építészeti kialakítása egy jó útmutatás, így elég, ha
fényképezőgépét úgy állítja be, hogy az egyik fallal tökéletesen egy vonalba
essen. Úgy állítsa be a kívánt fókuszpontokat (pl. párnák vagy ablakok),
hogy a rácsvonalak metszéspontjaiba essenek.

Próbáljon meg hosszabb záridőt
és magasabb fényérzékenységet
beállítani, hogy a szegényesebb
fényviszonyok se okozzanak
problémát. Ha világos, például
fehér fürdőszobát fotóz, használjon
rövidebb záridőt vagy kisebb
fényérzékenységet, hogy ne legyen
minden vakítóan fényes.
Kis helyiségek
A szűk helyiségeket érdemes felülről
fényképezni, hogy több látsszon
belőlük a képen. Ha lehet, hagyja ki
a képből a fürdőszoba ajtaját, hogy
több látsszon a helyiség belsejéből.
Rendezett és tiszta

Próbálja ki, hogy milyen, ha egy alacsonyabb szögből fotózza be az
ágyat
Ezzel valamelyest dramatizálhatja a vendégszoba nézetét, és érdekesebbé
teheti a kép kompozícióját. Ha állványt használ, állítsa vállmagasság alá.

Alaposan tisztítson meg minden
felületet és tükröt, és ne felejtse el
lehajtani a WC-ülőke tetejét. Legyen
egy megkezdetlen, gondosan
hajtogatott WC-papírtekercs a
tartón, hogy a vendégek biztosra
vehessék, hogy kitakarították a
fürdőszobát.
Apró részletek

Próbáljon meg ugyanakkora részt befogni a padlóból és a plafonból
Ez egyensúly érzetét kelti a szoba képein. Amikor csak lehetséges, próbálja
meg befogni a padlót is. A padló nélküli szobaképek azt az érzetet keltik,
hogy a szoba lebeg. Nem mindig szükséges, hogy a teljes szoba látszódjon
a képen. Néha egy kis részlet is elegendő ahhoz, hogy a néző a helyszínen
érezze magát.

4. Hotels.com-kutatás, 2015.

Ha az akasztóról törölközők lógnak,
legyenek azonos hosszúságúak
és anyagúak. A feltekert törölközők
legyenek újak és tűnjenek puhának.
A feltekert törölközőknek ugyanabba
az irányba kell nézniük, a
hajtogatással a fényképezőgép felé.

Az utazók60%-a
nagyon
fontosnak tartja
a fürdőszobáról
készült képeket.4

Külső rész és kültéri helyszínek
Az utazók előnyben részesítik azokat a képeket, amelyek nemcsak az épületet magát mutatják
be kívülről, de annak környezetét, közegét is. Kiemelten igaz ez a városi szálláshelyekre.
A képeken látható fények és mozzanatok segítenek az utazóknak, hogy elképzeljék a szállása
körüli eseményeket, életteret.

Adjon a
szálláshelyének
valamilyen
helyi érzetet
Legyen „aranyló”
Készítsen képeket a fotózás
arany órájában, vagyis napfelkelte
után vagy naplemente előtt. Egy
nappali fotón megnyerő lehet
a táj, a környezet, vagy jobban
átjön a kellemes idő, de egy esti
felvétel képes valamivel meghittebb
hangulatot adni egy képnek,
valamivel rózsaszínesebb fényben.
Örökítsen meg kültéri
jellegzetességeket
Ha egy szálláshely rendelkezik olyan
kerékpárokkal, melyeket a vendégek
használhatnak, mindenképpen
fotózza le azokat. De amennyiben pl.
a szomszédos kávézó nem tartozik
a szálláshoz, akkor ne fotózza le.
Segítsen a vendégeinek, hogy képet
kapjanak arról, mire számíthatnak,
ha a szállásra érkeznek, vagy mi
fogadja őket, ha kilépnek onnan.
Ne távolodjon el túlságosan
Ne adja hozzá galériájához olyan
nevezetességek vagy kilátás
képeit, melyek nem láthatók
közvetlenül a szálláshelyről.
Ezek csalódáshoz vezetnek.
Jelenítse meg elhelyezkedését
Amennyiben szállása nem egy városi
környezetben található, jelenítsen
meg olyan kültéri képeket, melyek a
természetet és a környező területet
mutatják be. Egy város terén próbálja
meg a fényképezőgépét olyan
szögben tartani, hogy az felfelé
nézzen és a környező építészetet
is láthatóvá tegye.

Közös használatú terek és szolgáltatások
Amikor az utazók átkattintanak az Ön oldalára, miközben olyan szolgáltatásokat keresnek,
mint pl. a medence vagy az edzőterem, érdemes ezeket képeken is megmutatni nekik, hogy
meggyőzze őket a foglalásról.

Mutassa be
az utazóknak
egyedi
jellegzetességeit
Lobbik
Az utazók a világos, jól bevilágított
lobbikat keresik, ahol kényelmes
ülőhelyeken pihenhetnek, kereshetik
ki következő programjukat vagy
időzhetnek a közösségi médián.
Kulcsfontosságú szolgáltatások
A medencéről, a business centerről,
a wellnessfürdőről, a reggeliről
vagy a helyszíni kávéházról készült
képek segítenek megkülönböztetni
szálláshelyét.
Étkezési lehetőség
Emeljen ki minden olyan egyedi
étkezési lehetőséget, mint pl. a
közösségi étkezés, piknikezési
lehetőség vagy regionálisan
jellemző konyha az ajánlatban.
Amennyiben reggelit is kínál, adjon
hozzá galériájához olyan képeket,
melyek a kiszolgálás egy-egy
helyszínét mutatják be, a büfét vagy
az à la carte néhány opcióját.

Mi azt kértük a fotósainktól,
hogy olyan képeket
készítsenek az üres
éttermünkről, mintha csak
egy üres vászon lenne. Így
amikor csoportoknak ajánljuk
ki a helyet eseményekre,
bármit elképzelhetnek a
helyszínen ahelyett, ahogy
mi rendeznénk el.

Közösségi helyiségek és
dekoráció
Mutassa be szálláshelye
személyiségét olyan képeken
keresztül, melyek pl. helyi
művészi alkotásokat vagy sport
emléktárgyakat örökítenek
meg. A fentről fotózott lépcsők
is drámai hatást érhetnek el.

LIZZIE RAUDENBUSH
KIMPTON SHOREBREAK
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Kiváló fejlécszöveget
írhat, akár
Tippek
okostelefonnal
több sorra
kiterjedőtfényképekhez
készített
is
Ez egy valóban nagyon hosszú, több sorra
kiterjedő példaszöveg alcímre

Hozza ki a legtöbbet
okostelefonnal készülő
fényképeiből

Az útmutató tartalma:
ĥĥ Világosság és fények beállítása
ĥĥ Okostelefonok design
útmutatója

Az okostelefonok technológiájában végbement legfrissebb
változások következtében Ön valószínűleg a zsebében
tudja az eszközt, mellyel nagy felbontású képeket készíthet.
Az okostelefonok kamerái lehetővé teszik, hogy inspiráló
felvételeket készítsen szálláshelyéről, anélkül, hogy egy profi
fotósra költene. Ha tudja, hogyan hozhatja ki a legtöbbet
okostelefonja kamerájából, akkor olyan képeket készíthet,
melyek hatást gyakorolnak és segítik a konverziót.

Segítségnyújtás, hogy megtalálja
okostelefonja kamerájának azon
beállításait, melyekkel magas
minőségű képeket készíthet, ill.
figyelmet megragadó kompozíciók
kialakítására és bonyolult beállítások
hibaelhárítására vonatkozó tippek.
Kövesse javaslatainkat, hogy
professzionális szintű képeket
készítsen egy olyan eszközzel,
mellyel már rendelkezik is.

Készítsen profi képeket, profi
fotós nélkül

Használja ki a telefonján elérhető
eszközöket

Kerülje el a gyakori fotózási
csapdákat

A legtöbb okostelefon nagy
felbontású képeket készít.
Ellenőrizze kamerája funkcióit
online a gyártó oldalán, majd
kövesse útmutatónkat.

A telefonja kompozíciós funkcióinak
és néhány iparági design
standardnak a segítségével magas
minőségű képekké varázsolhatja
a mindennapi felvételeit.

Ne bátortalanodjon el az
előnytelenebb fényviszonyok vagy
szögek miatt. Tervezze meg előre,
hogyan kezelné a kihívást jelentő
kompozíciókat és beállításokat.

Módosítson a beállításokon

Törekedjen az
egyszerűségre

Az okostelefonján található beállításokban rejlő lehetőségeket
kihasználva készítsen profi képeket. A megfelelő beállítások és
néhány hasznos tipp segítségével egy mobiltelefon kamerájával
kiváló képeket komponálhat.

Használjon természetes
megvilágítást

A HDR-mód használata
Állítsa át a beállításokat nagy felbontásra, ill. nagy dinamikatartományra
(HDR). Ezáltal magasabb minőségű, jobb fényelésű, színeiben mélyebb
felvételeket készíthet, mint más beállításokkal. Ha szeretné megtalálni a
HDR-vezérlőt, nézze meg az okostelefonja applikációjának felső sávját vagy
nyissa meg a telefon applikációjának beállításait.
HDR nélkül készült kép:

A HDR használatával készült kép:

Amennyiben nem áll rendelkezésére
napfény a fotózáshoz, állítson
expozícióján a vaku használata
helyett. Ha további fényre lenne
szüksége, helyezzen egy vékony
fehér matricát, papírdarabot vagy
egy zsebkendődarabot a vaku fölé,
hogy enyhítsen a hatásán.
Tartsa a telefont mozdulatlanul
Legyen óvatos, és ne mozgassa a
telefont előre-hátra. Ezzel ronthat
a függőleges vonalak helyzetén.
Emelje fel vagy eressze le telefonját
éppen annyira, hogy a megfelelő
terület kerüljön a képbe. Ahhoz, hogy
a telefont a megfelelő magasságban
és mozdulatlanul tartsa, érdemes
egy állványt vagy pár könyvet
használnia kitámasztásnak.
Ne használja a digitális közelítést

Állítson expozícióján
Az expozíció az egyik leghasznosabb funkció egy gyengén megvilágított
környezetben. Ha magasabbra állítja az expozíció értékét, több fényt enged
a lencsékre, így egy világosabb, fényesebb képet kap.

A közelítő funkció homályossá
teheti a képet. Inkább sétáljon
közelebb a területhez vagy tárgyhoz,
melyet szeretne lefotózni.
Kerülje a filterek használatát

Az expozíció beállításait az okostelefonokon általában egy kis nap ikonnal
jelölik, a „követő autofókusz” (automatikus élességállítás) ablak mellet.
Néhány telefon lehetővé teszi, hogy fotózáskor a telefon képernyőjére
koppintson arra a területre, melyet fókuszba szeretne állítani, és ilyenkor
megjelenik a követő autofókusz ablak, mellyel kiválaszthatja, hogy a kép
melyik része legyen a legélesebb. Keresse a nap ikont emellett az ablak
mellett, mellyel növelheti vagy csökkentheti az expozíciót.

Álljon ellen a kísértésnek, hogy
képszerkesztő applikációkkal
filtereket adjon képeihez vagy
retusálja azokat. Amennyiben
a telefonja az élő funkcióval is
rendelkezik, mely mozzanatokat
rögzít képekként, kapcsolja ki a
funkciót állóképek készítésekor.

Más telefonok esetében egy kép bizonyos pontján kell tartania az ujját,
és eközben állíthat az expozíción. Vannak olyan telefonok, melyeken „profi
mód” beállítás is található, és ezen belül állíthat az expozíción. Próbálja ki
ennek a funkciónak a használatát, mielőtt nekiállna a fotózásnak.

ablakkal szemben próbál fotózni,

Ha egy sötét szobában az
hátulról megvilágított képet fog
kapni. Ilyen esetben álljon a
szobának arra a részére, ahol
az ablak Ön mögé kerül. Így a
fény abba az irányba fog esni,
amit Ön épp fotózni szeretne.
MICHAEL DOWN
EXPEDIA GROUP
MEDIA PRODUCER

Gondolkozzon úgy, mint egy designer
Egyszerű designalapelvek mentén és egy okostelefon segítségével igazán figyelemfelkeltő
képeket készíthet. A rácsvonalak segítenek az egyenes képek felvételében és a kompozíció
kialakításában.

Rácsvonalak
Ha rácsvonalakat ad az
előnézethez, ez segít, hogy
egyenesbe állítsa a függőleges és
vízszintes vonalakat a képein. Ezek
a vonalak nem jelennek meg képein,
csak a beállításukat segítik.
A falakra felakasztott képek torzulva
jelenhetnek meg a képeken. Ahhoz,
hogy ezt a torzítást elkerülje,
használja a rácsvonalakat a
függőleges és vízszintes vonalak
megfelelő beállításához.
A rácsvonalak segítenek meghatározni a kulcsfontosságú fókuszpontokat. A legtöbb telefonon a kamera
applikációjának beállításaiban tudja bekapcsolni a rácsvonalakat, vagy magában az applikációban, vagy a telefon
általános beállításai között a Képek vagy a Kamera menüpontok alatt. Keresse a „rács” vagy „rácsvonalak”
kifejezéseket, hogy bekapcsolhassa ezt a funkciót.
A harmadolás szabálya
Egy kép elemeit a kompozíció
szabályai alapján rendezzük el.
A fotósok a kompozíció egyik
alapszabályaként használják a
harmadolás szabályát. Eszerint az
emberi szem vonzódik a háromfelé
osztott képekhez, ahol a kép fő
tárgyai az elválasztó vonalakra
esnek. A kép elsődleges tárgyát
úgy állítsa be, hogy e vonalak
valamelyikére essen, és ezáltal
bevonzza a néző szemét.
A kép beállításához használja a
rácsvonalakat. Ezután a vonalakat
vagy azok metszéspontját állítsa
azokhoz a tárgyakhoz, melyeket ki
szeretne emelni a képen.
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A szálláshelyek képekre
vonatkozó ellenőrző listája
Használja az alábbi listát, hogy biztosan azokat a képeket használja, melyek
érdekesek az utazók számára. Ellenőrizze az alábbiakban, hogy az Expedia
Group hány kép használatát ajánlja, és azt javasoljuk, hogy készítsen többet is
minden kategóriáról, majd azok közül válassza ki a legjobbakat, melyeket feltölt.

Fényképek méretezése
Próbáljon meg a hosszabb
oldalukon 2880 pixelnél
nagyobb méretű képeket
készíteni. Előfordulhat, hogy
a hosszabb oldalukon 1000
pixelnél kisebb méretű képeket
nem fogadjuk el.

 Külső tér: Egy vagy több kép az épületről és a helyszínről segít elképzelni a vendégnek a hely hangulatát.
 Bejárat/hall: Legalább egy kép mutassa be a bejárat, hall vagy recepció területét és a közös használatú
helyiségek valamelyikét, hogy az utazóknak legyen egy elképzelésük arról, hogy mi fogadja őket.
Szobák: Adjon meg minden szobatípushoz legalább négy fényképet, köztük egyet a fürdőszobáról. Lehetőség szerint
legyen egy fénykép a kilátásról és egy a konyháról is. Próbáljon meg egy adott szobáról minél több jellegzetességet
bemutatni, többek között a szobatípusra jellemző szolgáltatásokat, például a pihenőhelyet, kanapét vagy az íróasztalt.

Szoba ággyal
Fürdőszoba
1. szobai jellegzetesség
2. szobai jellegzetesség
3. szobai jellegzetesség

1. szobatípus

2. szobatípus

3. szobatípus

4. szobatípus

5. szobatípus

6. szobatípus





































Kulcsfontosságú szolgáltatások: Sok szolgáltatást
egy vagy több képen keresztül is be lehet mutatni.
Íme néhány példa.
 Programok és sportolási lehetőségek
 Strand
 Fitneszlétesítmény
 Szerencsejáték, egyéb játék és szórakozási lehetőség
 Medence
 Szafari
 Síelés/snowboardozás
 Wellnessfürdő

Étkezési lehetőség: Mutassa be az
étkezőhelyiség(ek) belső terét különböző képeken,
továbbá néhány házi ételkülönlegesség képét.
 Bár
 Reggeli
 Étkezés a szobában
 Konyha (közös használatú)
 Helyi ételkülönlegességek
 Étterem

Közeli nevezetességek (külön kategóriába feltöltve) és egyéb képek:
 ____________________

 ____________________

 __________________
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