
Du kan lage en god 
overskrift selv, gjerne en 
som går over flere linjer.
Dette er et eksempel på en undertittel som er 
veldig lang og går over flere linjer

Du kan lære mer om:

 ĥ Valg av antall bilder 

 ĥ Kvaliteten på bildene

 ĥ Valg av hovedbilde

Få våre anbefalinger om hvilke, 
hvor mange og hvilken kvalitet 
du bør ha på bildene for å fange 
oppmerksomheten til de reisende og 
få de til å bestille hos nettopp deg. 
Bruk denne veiledningen hver gang 
du skal ta eller laste opp bilder eller
sjekke innholdet i annonsen din.

Expedia Groups  
veiledning for bilder

Velg de bildene reisende 
setter størst pris på

Bilder er det mest effektive verktøyet du har for å fremheve 
overnattingsstedet ditt overfor reisende. Å velge de riktige 
bildene kan utgjøre en stor forskjell når det gjelder å øke 
antallet gjester. For å få mest mulig ut av annonsene dine 
hos Expedia Group, har vi samlet de beste metodene for 
å få best mulig kvalitet på bildegalleriet, basert på søk og 
bestillingsdata fra våre nettsteder.

Vis reisende det de vil se 

Expedia Groups reisende ser i 
gjennomsnitt 35 bilder på telefonen.1 
Vår veiledning sikrer at du har 
tilstrekkelig med bilder av den 
typen de reisende ønsker å se.

Få bildene til å jobbe for deg

Nesten 94 % av de som kjøper 
fritidsreiser benytter seg av flere 
ulike enheter.2 Denne veiledningen 
sørger for at bildene dine har like 
høy kvalitet på alle enheter.

Fang oppmerksomheten til de 
reisende raskt 

Nettbrukere leser mindre enn 28 % 
av innholdet på en side.3 Bruk 
denne veiledningen til å velge et 
hovedbilde som forteller historien 
din og som øker klikkfrekvensen 
og antallet bestillinger. 

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



Antallet 
bilder
Skap et virkningsfullt 
bildegalleri ved å ha med: 

 ĥ fire bilder per romtype, inkludert 
ett bilde av badet. Prøv å 
få med ett bilde av utsikten 
og ett bilde av kjøkkenet, 
dersom rommet har dette.

Utnytt ditt potensiale for 
oppgradering med ulike bilder 
av standardrom og deluxe-rom. 
Overnattingssteder som har 
unike bilder, som for eksempel 
bilder av de ulike rommene 
og fasilitetene, har opptil 11 % 
høyere konverteringsfrekvens.3 
Og ikke dropp badet! 60 % av 
de reisende anser nemlig bilder 
av badet som svært viktig. 

 ĥ minst ett bilde av 
overnattingsstedet fra utsiden

Vis overnattingsstedet ditt 
i omgivelsene sine, så 
kan gjestene få en følelse 
av hvordan det er der.

 ĥ 1 bilde av inngangspartiet / 
lobbyen

Vis gjestene at de kan 
vente seg en varm velkomst 
ved å ha med et bilde fra 
ankomstområdet, lobbyen 
eller resepsjonsområdet. 

 ĥ minst ett bilde av hver 
hovedfasilitet

Bilder av bassenget, 
restauranten, treningssenteret, 
spasenteret og fasiliteter som er 
viktige for de reisende bidrar til 
at oppføringen din skiller seg ut 
og oppmuntrer de reisende til å 
se for seg hvordan det er å være 
gjest hos deg.

 Vis de reisende det de vil se 

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



Hvordan få bilder i riktig 
størrelse 

Størrelse og oppløsning på 
bildene
Oppløsning viser til størrelsen 
på bildene. Antallet piksler et 
bilde har i bredden og i høyden 
forteller hvor høy oppløsning det 
har. Vi anbefaler å bruke bilder 
som er minst 2880 piksler på den 
lengste siden.

Finn størrelsen og 
dimensjonen på bildet ditt slik:
PC: Høyreklikk på bildefilen 
og velg Egenskaper.

Mac: Åpne bildet og klikk på 
infoknappen øverst til høyre. 

Ved bruk av smarttelefon
Pass på at bruker innstillingene 
for høy oppløsning og høy 
bildeskarphet, også kjent som 
utvidet dynamisk område 
(HDR) når du tar bilder med 
smarttelefon.

For mer informasjon kan du se 
våre Fototips for smarttelefon.

Hva du bør unngå

Du bør ikke ta med denne typen 
bilder: 

 _ Bilder som inneholder 
folk eller dyr

 _ Bilder som inneholder rot

 _ Bilder som viser skilt eller 
tekst som viser priser 
eller navn på varemerker 
som ikke tilhører 
overnattingsstedet

 _ Bilder som er identiske 
eller veldig like, som for 
eksempel bilder av samme 
motiv tatt fra ulike vinkler

 _ Bilder med lite lys

 _ Bilder i svart-hvitt 
eller med filtre

Kvaliteten på bildene
Formen på bildene
På Expedia Groups nettsider 
fungerer horisontale bilder best, 
så det er lurt å velge bilder som 
er lenger i bredden enn i høyden. 
Vertikale bilder (typisk portrettbilder) 
fungerer, men anbefales ikke, 
ettersom den tilgjengelige plassen 
ikke blir utnyttet maksimalt.

Oppløsning
Selv de aller flotteste overnattingsstedene kan se lite innbydende ut når 
bildene har dårlig oppløsning, er små eller ute av fokus. Bilder som har 
minst 2880 piksler på den lengste siden gir en opplevelse av høy kvalitet 
både på datamaskin og mobil. Bilder som har færre enn 1000 piksler på 
langsiden risikerer å ikke bli godtatt.

Autentiske bilder
Våre undersøkelser viser at reisende ikke stoler på bilder som kan se ut til å 
ikke være autentiske, slik som bilder tatt med vidvinkel- eller fiskeøyelinse. 
Å få et rom eller et basseng til å se større ut fører til misnøye blant de 
reisende.6 Et godt råd er å velge bilder som er tatt i øyehøyde, som har rette 
linjer og som gir de reisende et ærlig inntrykk av overnattingsstedet ditt.

 _

 6. Expedia Group-undersøkelse, 2017.



Velg det 
beste 
bildet som 
hovedbilde
Vis det mest virkningsfulle 
bildet først

Du velger hovedbildet ditt selv. Dette 
er det bildet som vises på de fleste 
søkesidene og først i annonsen din. 

Dette bildet bør virke innbydende 
på gjestene ved å vise hva 
som gjør overnattingsstedet ditt 
unikt og ettertraktet. Dersom 
overnattingsstedet ditt for 
eksempel er særlig bra for solfylte, 
avslappende ferier, bør du velge 
et lyst bilde tatt utendørs heller 
enn et mørkt bilde tatt innendørs.

Ideelle hovedbilder viser

  Unike fasader

  Særegent eller stilfullt interiør 

  Basseng, dersom dette er viktig 
for overnattingsstedet

  Utsikten fra et av rommene, 
spesielt hvis den inneholder et 
kjent landemerke

Ideelle hovedbilder viser ikke 

 _ Bad

 _ Spatjenester eller 
treningsfasiliteter

 _ Spiseområder

 _ Møterom 
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Du kan lage en god 
overskrift selv, gjerne en 
som går over flere linjer.
Dette er et eksempel på en undertittel som er 
veldig lang og går over flere linjer

Du kan lage en god 
overskrift selv, gjerne en 
som går over flere linjer.
Dette er et eksempel på en undertittel som er 
veldig lang og går over flere linjer

Bruk tilpassede teknikker 
for å fremheve det beste 
ved hvert enkelt rom

Du kan lære mer om:

 ĥ Fotografering av gjesterom 

 ĥ Fotografering av 
utendørsområder

 ĥ Fotografering av fellesarealer  
og fasiliteter

I denne veiledningen kan du lære 
mer om hvordan du bruker vinkler 
og lyssetting til å fremheve det de 
reisende vil se. Del disse tipsene 
med fotografen din eller ta dine egne 
bilder for å forbedre bildegalleriet 
ditt.

Nettbrukere leser mindre enn 28 % av innholdet på en side,1 
så det er viktig at bildene dine kan gi et inntrykk av hvordan 
det er å overnatte på ditt overnattingssted. Når de reisende får 
et inntrykk av særegenhetene til overnattingsstedet ditt, vil det 
hjelpe dem med å se for seg sitt eget opphold, og kanskje også 
inspirere dem til å bestille.

Ta bilder som teller

Overnattingssteder som bruker 
unike bilder for hvert enkelt 
rom har i gjennomsnitt 11 % 
høyere konvertering.2 Derfor er 
det viktig å skille områdene fra 
hverandre ved å ta i bruk ulik 
styling, fokuspunkter og vinkler.

Vis fram lokalmiljøet

Reisende syns beliggenhet 
er viktigere enn fasiliteter, 
pris og rangeringer.3 Gjør det 
enklere for dem å se for seg 
lokalmiljøet med noen fantastiske 
bilder av overnattingsstedets 
utendørsområder.

Fremhev særegenhetene dine

Når reisende leter etter en fasilitet, 
vil de gjerne se den også. Vis 
frem det som er spesielt med 
overnattingsstedet ditt ved å ta i 
bruk våre teknikker for å fotografere 
basseng, treningsstudioer og mat. 

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

3. The Global Market Metrix Hospitality Index, 2012

Veiledning for 
fotografering av rom



Det kan være enkelt å blande 
rommene, så jeg pleier 

ofte å skrive ned navnet på 
romtypen på en Post-It-lapp 
som jeg fotograferer før jeg 
tar bilder av rommet. Da vet 
jeg at alle bildene etter den 

lappen er «Deluxe-rommet», 
fram til jeg ser lappen der 

det står «Executive».

MICHAEL DOWN
EXPEDIA GROUP MEDIA 

PRODUCER

Gjesterom
Expedia Group anbefaler å ta tre ulike bilder av hver romtype, i tillegg til et bilde av 
badet. Med andre ord – fire bilder til sammen for hvert rom. Det kan være lurt å ta noen 
ekstra bilder, sånn at du kan velge de du liker best.

Vis overnat-
tingsstedet fra 
sin beste side

Bruk naturlig lys

Naturlig lys er mye mer flatterende 
enn kunstig lys. Ta bilder på dagtid, 
og dra til side gardinene for å 
slippe inn det naturlige lyset. Tynne 
gardiner reduserer styrken på veldig 
skarpt lys.

Kommuniser med renholderne

For at rommene skal være så rene 
som mulig, bør du ta bilder etter at 
renholderne har rengjort rommet, 
men før nye gjester sjekker inn. 
Noen fotografer får med seg en 
renholder mens de tar bilder.

Ta et siste overblikk

Skru av TV-ene. Glatt ut lakener og 
dyner. Sett av litt tid til å organisere 
møbler og gardiner før du begynner. 
Motstå fristelsen av å legge til 
elementer som ikke kommer til å 
være der når gjesten ankommer, 
f.eks. kronblader på sengen. 

Fang opp det som er 
verdt å merke seg

Hvis ulike romtyper har forskjellige 
egenskaper, for eksempel utsikt, 
sitteområder eller store bad, kan det 
være en idé å inkludere dem. Disse 
bildene kan inspirere reisende til å 
oppgradere rommet sitt.



Fotografering av bad 

Refleksjon

Pass på at fotografen ikke 
avspeiles i speil, dusjdører eller 
vinduer. Du kan prøve å åpne 
dusjdørene i forskjellige vinkler.

Lys

Prøv å regulere kameraets 
eksponeringstid for å løse 
problemer med dårlig lyssetting. 
Hvis du tar bilde av et bad med 
lyse farger, kan det være lurt å 
redusere eksponeringstiden for  
å unngå gjenskinn. 

Små rom

Hvis du tar bilder i små rom, 
lønner det seg å fange motivet 
ovenfra. Hvis det er mulig, er det 
også en idé å fjerne døren for å 
gjøre rommet enda mer synlig.

Pent og ryddig

Vask speil og andre overflater 
grundig. Ikke glem å lukke 
dosetet. Finn fram en full dorull 
med brettet papir, sånn at 
gjestene vet at badet har blitt 
vasket.

De små detaljene

Håndklær på stativer bør henge 
like langt fra hverandre og være 
like fyldige. Håndklær som er 
rullet sammen bør være nye 
og fyldige. Sammenrullede 
håndklær burde ligge i samme 
retning, med folden vendt mot 
kameraet. 

60 % av alle 
reisende syns at 
bilder av badet 
er veldig viktige.4

Ta bilder fra alle fire hjørnene

Bruk diagonale linjer for å få dybde og for å rette tilskuerens oppmerksomhet 
mot fokuspunktet. Når du tar bilder fra ulike hjørner vil du få flere 
valgalternativer, sånn at du kan velge de bildene som er finest. Så langt det 
er mulig bør søppelkasser og ventilasjonsvifter utelates fra bildene. 

Ta bildene rett fram

Bruk støttelinjene på kameraskjermen for å sørge for at alle linjene dine er 
rette. Bruk rommets eget rammeverk som veiledning, og tilpass kameraet 
ditt deretter. Plasser de ønskede fokuspunktene (f.eks. puter eller vinduer)  
i rutenettets krysningspunkter.

Få med like mye tak som gulv 

Dette gir en følelse av balanse i bildene. Du bør alltid prøve å få med gulvet. 
Rom uten gulv kan fort virke svevende. Det er ikke bestandig nødvendig å 
vise hele rommet i ett bilde. Noen ganger trenger den reisende bare å se en 
liten del av det for å kunne forestille seg å være der.

Prøv å ta bilde av sengen fra en lavere vinkel 

Dette kan gi en dramatisk effekt i tillegg til å bidra til bildemessig variasjon. 
Hvis du bruker et stativ, bør det stilles inn til under skulderhøyde.

4. Hotels.com-undersøkelse, 2015.



Utendørsområder
Reisende liker å se bilder som viser bygningen i sammenheng med omgivelsene. Dette gjelder 
særlig for overnattingssteder i byer. Bruk av lys og bevegelse oppmuntrer den reisende til å se 
for seg ting som foregår utenfor ytterdøren. 

Gi plass til  
overnattings-
stedet deres

Gå for gull

Ta bilder utendørs i løpet av «den 
gyldne timen» for fotografering – 
rett etter soloppgang eller rett før 
solnedgang. Et bilde som er tatt 
midt på dagen kan riktignok vise 
fram det flotte været og det vakre 
landskapet, men et bilde som er tatt 
på kvelden skaper en hyggelig og 
varm stemning. 

Få med deg utendørsfasilitetene 
dine

Hvis overnattingsstedet ditt har sykler 
som gjestene kan bruke, bør disse 
også være med på et av bildene. 
Kaféen ved siden av, derimot, kan 
du utelate. Gi gjestene et inntrykk av 
hva de kan forvente seg å se når de 
ankommer overnattingsstedet eller 
når de står opp om morgenen.

Ikke gå for langt

Ikke inkluder bilder av landemerker 
eller landskap som man ikke 
kan se fra overnattingsstedet. 
Dette kan føre til skuffelse.

Vis frem beliggenheten

Hvis dere befinner dere utenfor 
byen, er det lurt å inkludere et bilde 
som viser den avslappende naturen 
og det områdene rundt. Hvis dere 
befinner dere i midt i byen, kan det 
være en idé å tilte kameraet oppover 
for å få med bygningene rundt.



© 2019 Expedia, Inc. Med enerett. 042019   NO

Fellesarealer og fasiliteter
Når reisende klikker seg gjennom siden din etter å ha søkt etter en bestemt fasilitet som f.eks. 
basseng eller treningsstudio, er det viktig at de også kan finne et bilde av denne fasiliteten, sånn 
at de blir overbevist om å bestille. 

Vis frem de 
unike fasilitetene

Lobbyer

Reisende ser etter opplyste lobbyer 
med sitteområder der de kan 
sitte og slappe av mens de surfer 
sosiale medier eller bestemmer 
seg for hva de skal finne på. 

Viktige fasiliteter

Bilder av overnattingsstedets 
basseng, forretningssenter, spa, 
frokost eller kafé kan utgjøre en 
viktig forskjell.

Spisesteder

Sett fokus på de alle de unike 
matopplevelsene dere tilbyr: 
restauranter, piknik-områder eller 
lokale spesialiteter. Hvis dere tilbyr 
frokost, er det lurt å ta med bilder 
av de ulike matstasjonene, bufféen 
eller noen av à la carte-valgene.

Fellesområder og interiør

Vis frem overnattingsstedets 
personlighet med bilder av 
slående kunstverk eller spennende 
klenodier. Trappeoppganger som 
er fotografert ovenfra kan også 
skape en dramatisk effekt.

Vi ønsket at fotografene skulle 
ta bilder av restauranten 

mens den var tom, litt som et 
blankt ark. På den måten er 
det enklere å promotere den 
for grupper og arrangementer 
ettersom man selv kan se for 
seg hvordan man ønsker å 
bruke den, fremfor hvordan 

vi har arrangert det.

LIZZIE RAUDENBUSH
KIMPTON SHOREBREAK



Du kan lage en god 
overskrift selv, gjerne en 
som går over flere linjer.
Dette er et eksempel på en undertittel som er 
veldig lang og går over flere linjer

Du kan lage en god 
overskrift selv, gjerne en 
som går over flere linjer.
Dette er et eksempel på en undertittel som er 
veldig lang og går over flere linjer

Få mest mulig ut av 
smarttelefonbildene dine

I denne veiledningen kan 
du lese mer om:

 ĥ Innstillinger for skarphet og 
lyssetting 

 ĥ Smarttelefondesign

Lær mer om innstillinger for 
smarttelefonkameraer slik at du 
kan ta bilder av høy kvalitet. I 
tillegg vil du få tips til hvordan du 
kan ta engasjerende bilder og takle 
vanskelige oppsett. Hvis du følger 
rådene våre, vil du være klar til å 
ta proffe bilder i fei – uten å måtte 
kjøpe noe nytt utstyr.

Som en følge av utviklingen av smarttelefoner i løpet av de 
siste årene, er det svært sannsynlig at du har et verktøy 
for å ta høyoppløselige bilder i lommen din akkurat nå. 
Smarttelefonkameraer betyr at du kan ta inspirerende bilder 
av overnattingsstedet ditt uten å måtte leie inn en profesjonell 
fotograf. Hvis du vet hvordan du kan få mest mulig ut av 
smarttelefonkameraet ditt, er du bedre rustet til å kunne ta gode 
bilder som øker konverteringen. 

Ta proffe bilder helt selv 

De fleste smarttelefoner kan 
ta høyoppløselige bilder. Sjekk 
kamerafunksjonene dine på nett, og 
følg deretter instruksjonene våre.

Benytt deg av telefonens 
hjelpemidler

Du kan gjøre om dagligdagse bilder 
til et profesjonelt bildegalleri ved å 
ta i bruk komposisjonsverktøyene 
på telefonen din samt noen 
smarte tips fra fotobransjen.

Ikke gå i fotofellene

Ikke mist motet av dårlig 
lyssetting eller rare vinkler. 
Planlegg i forkant for å unngå 
vanskelige oppsett og forhold.

Fototips for smarttelefon



Gjør det enkelt

Bruk naturlig lys

Hvis du tar bilder uten sollys, bør 
du justere eksponeringen fremfor 
å bruke blits. Hvis du fortsatt 
har behov for lys, kan du feste 
et tynt, hvitt klistremerke over 
blitsen for å skape en mykere 
lyseffekt. 

Hold kameraet stødig

Pass på at du ikke tilter telefonen 
din framover eller bakover. Dette 
ødelegger de vannrette linjene i 
bildet. Løft telefonen din opp eller 
ned for å få med alt du ønsker å 
ha med. For å holde telefonen 
din stødig kan du også bruke et 
stativ eller stabel med bøker.

Ikke zoom digitalt

Zoom-funksjonen gjør 
bildene utydelige. Det er 
bedre å gå nærmere motivet 
for å få med deg alt. 

Dropp filtrene

Motstå fristelsen av å bruke 
apper for fotoredigering eller 
retusjering av bildene dine. Hvis 
kameraet ditt har en live-funksjon 
som fanger opp bevegelse, kan 
du skru av denne ettersom du 
ikke vil ha bruk for den.

Tilpass innstillingene dine
Bruk innstillingene på smarttelefonen din for å ta bilder som ser 
helt profesjonelle ut. Med de rette innstillingene og et par gode 
tips, kan man ta fantastiske bilder med en smarttelefon. 

Bruk HDR-modus

Pass på at bruker innstillingene for høy oppløsning og høy bildeskarphet, 
også kjent som utvidet dynamisk område (HDR). Dette vil hjelpe deg å ta 
høykvalitetsbilder med dypere farger og lyssetting sammenlignet med andre 
innstillinger. For å finne HDR-innstillingene må du lete i menylinjen øverst i 
kameraappen din, eller gå til fotoinnstillingene dine.

Bilde tatt uten HDR: Bilde tatt med HDR: 

Tilpass eksponeringstiden din

Eksponering er en av de beste verktøyene for å forbedre omgivelser med 
dårlig lyssetting. Høyere eksponering betyr at mer lys kommer inn i linsen, 
noe som gir et lysere og mer levende bilde. 

Eksponeringsinnstillingene på smarttelefoner vises ofte i form av et sol-ikon 
ved siden av autofokus-boksen. Noen telefoner lar deg trykke på skjermen 
for å fokusere på ett område. En autofokus-boks vil da dukke opp for å 
markere den delen av bildet som er i fokus. Ved siden av denne boksen 
kan du se sol-ikonet. Du kan øke eller redusere eksponeringstiden din etter 
ønske. 

På noen telefoner kan du også trykke på bildet ditt for å justere fokus og 
eksponering på en og samme tid. Enkelte telefoner har en «pro mode»-
innstilling som lar deg justere eksponeringen. Du burde prøve ut denne 
funksjonen før fotoseansen din. Hvis rommet er mørkt og du 

står overfor et vindu, vil du ofte 
få et bilde med baklys. I disse 
tilfellene bør du gå til andre 

siden av rommet slik at du får 
vinduet bak deg. På denne 
måten vil vinduet lyse opp i 

den retningen du tar bilde i.

MICHAEL DOWN
EXPEDIA GROUP MEDIA 

PRODUCER
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Tenk som en designer
Bruk enkle designprinsipper og smarttelefonfunksjoner for å ta engasjerende bilder. Støttelinjer 
hjelper deg med å ta rette bilder, i tillegg til å hjelpe deg med komposisjonen.

Støttelinjer

Støttelinjer kan hjelpe deg med å 
identifisere de vannrette og loddrette 
linjene i bildene dine. Disse linjene 
vil ikke vises på det endelige bildet – 
det er bare et hjelpemiddel. 

Bilder med vegger som ser skjeve 
ut kan virke forvridde og rare. For å 
unngå dette kan du prøve å tilpasse 
de vannrette og loddrette linjene i 
bildet ditt med støttelinjene.

Støttelinjene kan også hjelpe deg med å plassere fokus i bildene dine. Med de fleste telefoner kan man skru 
på støttelinjene i kameraappen. Denne innstillingen finnes enten inni selve appen eller i telefonens generelle 
innstillinger for bilder eller kamera. Se etter ruter eller støttelinjer, og skru på denne funksjonen. 

Tredelingsregelen

Komposisjon er måten elementene 
i bildet er organisert på. Når 
fotografer skal planlegge 
komposisjonen sin, snakker de ofte 
om «tredelingsregelen». Teorien 
bak denne regelen er at mennesker 
ofte foretrekker bilder som er tredelt 
og har de viktigste elementene 
plassert på skillelinjene mellom 
disse tredelene. Plasser det viktigste 
motivet i krysningspunktet for disse 
linjene for å tiltrekke tilskuerens 
oppmerksomhet. 

Bruk støttelinjene dine for å 
rette opp bildet ditt. Plasser 
objekter som du ønsker å 
fremheve langs skillelinjene eller i 
krysningspunktene.



Viktige fasiliteter: Du bør ha ett eller flere bilder av 
de fleste fasilitetene du tilbyr. Her er noen eksempler:

 Aktiviteter og idrett
 Strand
 Treningssenter
 Spill og underholdning
 Basseng
 Safari
 Ski / snowboard
 Spa

Matservering Ta bilder av interiøret i restauranten og 
av dine signaturretter. 

 Bar
 Frokost 
 Servering på rommet
 Kjøkken (felles)
 Lokale spesialiteter
 Restauranter

Romtype 1 Romtype 2 Romtype 3 Romtype 4 Romtype 5 Romtype 6
Rom med seng      

Bad      

Rom-fasilitet 1      

Rom-fasilitet 2      

Rom-fasilitet 3      
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Severdigheter i nærheten (lastes opp i en separat kategori) og ekstra bilder:

 ____________________      ____________________      __________________        __________________

  Fasaden: Ta med ett eller flere bilder av bygningen og området for å gi de reisende en følelse av stedet.

  Inngang / lobby: Minst ett bilde bør vise inngangen, lobbyen, resepsjonen og eventuelle fellesområder eller 
sittegrupper som kan gi reisende et inntrykk av hva de kan vente seg. 

Rommene: Ta med minst fire bilder av hver romtype, og husk å ta med ett av badet. Få med ett bilde av utsikten og 
ett bilde av kjøkkenet, dersom rommene har dette. Få med alle elementene i rommet og alt som er spesielt for den 
romtypen, for eksempel sitteplasser eller skrivebord.

Bruk listen nedenfor til å forsikre deg om at du har de bildene som 
reisende vil se. Du kan se hva som er det minste antallet bilder Expedia 
Group anbefaler å ha, men husk at vi anbefaler å ta flere bilder enn 
dette og deretter velge ut de beste når du skal laste opp bilder. 

Sjekkliste for bilder 
Bildestørrelse

Prøv å ha flere enn 2880 
piksler på langsiden. Vi kan 

avslå bilder som har færre enn 
1000 piksler på langsiden.
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