
Mogą Państwo tworzyć 
świetne nagłówki, 
nawet kilkuwierszowe
Oto przykład naprawdę długiego podtytułu, który 
zajmuje kilka wierszy

W przewodniku:

 ĥ Zalecenia dotyczące liczby 

 ĥ Zalecenia dotyczące jakości

 ĥ Zalecenia dotyczące głównego 
zdjęcia

Dowiedz się więcej na temat 
rodzajów, liczby i jakości zdjęć, które 
według nas pomogą Ci przyciągnąć 
uwagę podróżnych i zachęcić ich do 
zatrzymania się u Ciebie. Korzystaj 
z tych informacji za każdym razem, 
gdy planujesz sesję, przesyłasz 
zdjęcia lub przeglądasz treść swojej 
oferty.

Zalecenia 
Expedia Group 
dotyczące zdjęć

Pokaż podróżnym 
najlepsze zdjęcia

Zdjęcia to najpotężniejsze narzędzie, jakim dysponujesz, by 
wyróżnić swój hotel wśród podróżnych. Wybór najlepszych 
z nich pomoże Ci przekonać do siebie gości. Żeby Twoje 
oferty promowane przez Expedia Group™ odniosły sukces, 
opracowaliśmy listę najlepszych praktyk dotyczących jakości 
zdjęć, w oparciu o dane dotyczące wyszukiwań i rezerwacji 
ze stron Expedia Group.

Pokaż podróżnym to, czego 
oczekują 

Podróżni korzystający ze stron 
Expedia Group przeglądają na 
swoich telefonach przeciętnie 
35 zdjęć.1 Dzięki naszym 
wskazówkom dotyczącym zdjęć 
upewnisz się, że pokazujesz ich 
odpowiednią liczbę i są to te, na 
których zależy podróżnym.

Niech Twoje zdjęcia zrobią 
różnicę

Prawie 94% osób podróżujących 
dla przyjemności przełącza się 
między różnymi urządzeniami.2 
Nasze zalecenia dotyczące 
jakości pomogą Ci upewnić się, 
że Twoje zdjęcia są wyraźne 
na wszystkich urządzeniach.

Szybko przyciągnij uwagę 
podróżnych 

Internauci czytają mniej niż 28% 
treści stron.3 Skorzystaj z naszych 
wskazówek, by wybrać główne 
zdjęcie, które ich zaintryguje, 
skłoni do kliknięcia w ofertę 
i dokonania rezerwacji. 

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



Zalecenia 
dotyczące 
liczby
Spraw, by Twoja galeria 
zdjęć była wyjątkowa 
i uwzględnij w niej: 

 ĥ 4 zdjęcia każdego rodzaju 
pokoju, w tym 1 zdjęcie łazienki 
(prześlij także 1 zdjęcie widoku 
oraz 1 zdjęcie kuchni, jeśli 
posiadasz ją w swoim obiekcie)

Pokaż, jak wyglądają pokoje 
o podwyższonym standardzie 
poprzez porównanie zdjęć 
pokojów standardowych 
i luksusowych. W hotelach 
korzystających z wyjątkowych 
zdjęć, takich jak widok czy 
udogodnienia w danym 
pokoju dla każdego ich 
rodzaju wskaźnik konwersji 
jest średnio o 11% wyższy.4  
Nie pomiń też łazienki — dla 
60% podróżnych zdjęcie 
łazienki jest bardzo ważne.5 

 ĥ 1 zdjęcie otoczenia

Zaprezentuj swój hotel i jego 
otoczenie i pokaż podróżnym, 
jaka panuje tam atmosfera.

 ĥ 1 zdjęcie wejścia/lobby

Zapewnij gości, że zostaną 
ciepło przyjęci dzięki zdjęciom 
wejścia, lobby lub recepcji. 

 ĥ 1 zdjęcie każdego z kluczowych 
udogodnień

Zdjęcia basenu, restauracji,
centrum fitness, spa, zajęć 
rekreacyjnych i innych 
udogodnień są ważne dla 
podróżnych i pomagają Twojej 
ofercie wyróżnić się na tle 
innych.

 Pokaż podróżnym to, czego oczekują 

4. Badanie Expedia Group, 2015 r. 5. Badanie Hotels.com, 2015 r. 



Jak zadbać 
o odpowiedni rozmiar 
zdjęć 

Rozmiar i rozdzielczość zdjęć
Rozdzielczość odnosi się do 
rozmiaru zdjęcia i oznacza 
liczbę pikseli w danym zdjęciu 
wyrażaną poprzez szerokość 
x wysokość. Zalecamy użycie 
zdjęcia o szerokości co najmniej 
2880 pikseli.

Żeby sprawdzić rozmiar 
i format swojego zdjęcia:
PC: Kliknij w zdjęcie 
prawym przyciskiem myszy 
i wybierz Właściwości.

Mac: Wybierz Opcję, 
klikając jednocześnie 
w zdjęcie, a następnie 
wybierz Więcej Informacji 

Używanie smartfonu
Zmień ustawienia na High 
Resolution, High Definition lub 
High Dynamic Range (HDR).

Żeby uzyskać więcej informacji, 
zobacz nasze Porady dotyczące 
zdjęć na smartfonie

Czego unikać

Nie publikuj zdjęć, które 
przedstawiają: 

 _ Ludzi i zwierzęta

 _ Bałagan

 _ Znaki i teksty reklamujące 
konkretne ceny i marki 
inne niż nazwa obiektu

 _ Ten sam widok pod 
innym kątem

 _ Słabo oświetlone otoczenie

 _ Obrazy czarno-białe 
lub stylizowane przy 
użyciu filtrów

Zalecenia dotyczące jakości
Orientacja zdjęcia
Na stronach Expedia Group 
najlepiej wyglądają zdjęcia poziome, 
więc użyj szerszych zdjęć, a nie 
dłuższych. Zdjęcia pionowe (w stylu 
portretowym) są akceptowane, 
ale niezalecane, bo nie w pełni 
wykorzystują dostępną przestrzeń.

Rozdzielczość
Nawet najpiękniejsze hotele mogą nie prezentować się atrakcyjnie, jeśli 
zdjęcia są spikselowane, za małe lub nieostre. Zdjęcia, których szerokość 
to co najmniej 2880 pikseli pozwalają nam je odpowiednio zaprezentować 
na komputerze i urządzeniach mobilnych. Zdjęcia o szerokości mniejszej niż 
1000 pikseli mogą zostać odrzucone.

Autentyczność
Według naszych badań podróżni nie ufają „zniekształconym” zdjęciom 
robionym teleobiektywem lub przy użyciu obiektywu typu „rybie oko”, które 
nienaturalnie powiększają widoczny na nich pokój czy basen i powodują 
rozczarowanie po przybyciu na miejsce.6 Wybieraj więc zdjęcia robione 
z naturalnej wysokości, zawierające proste linie i takie, które naprawdę 
pokazują, jak wygląda Twój obiekt.

 _

 6. Badanie Expedia Group, 2017 r.



Wybierz 
swoje 
najlepsze 
główne 
zdjęcie
Użyj do tego swojego 
najlepszego zdjęcia

Wybierz swoje „główne” zdjęcie — 
to, które pojawi się w większości 
wyszukiwarek i które zostanie 
wyświetlone jako pierwsze 
na stronie Twojej oferty. 

Zdjęcie to powinno przedstawiać to, 
co jest wyjątkowe w Twoim obiekcie 
i wyznaczać oczekiwania gości. 
Na przykład, jeśli Twój obiekt to 
idealne miejsce na relaks na słońcu, 
wybierz jasne zdjęcie otoczenia, 
niż ciemne zdjęcie z wnętrza.

Idealne główne zdjęcia

  Wyjątkowy kadr otoczenia

  Nietypowy lub stylowy wystrój 
wnętrza 

  Basen, jeśli jest on ważną zaletą 
obiektu

  Widok z pokoju, jeśli 
obiekt znajduje się przy 
charakterystycznym miejscu

Główne zdjęcia, których lepiej 
unikać 

 _ Łazienki

 _ Usługi spa/siłownia

 _ Restauracja

 _ Usługi biznesowe 

© 2019 Expedia, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 042019   PL



Mogą Państwo tworzyć 
świetne nagłówki, 
nawet kilkuwierszowe
Oto przykład naprawdę długiego podtytułu, który 
zajmuje kilka wierszy

Mogą Państwo tworzyć 
świetne nagłówki, 
nawet kilkuwierszowe
Oto przykład naprawdę długiego podtytułu, który 
zajmuje kilka wierszy

Podkreśl najlepsze 
cechy każdego miejsca 
dzięki różnym metodom 
fotografowania

W przewodniku:

 ĥ Wskazówki, jak robić zdjęcia pokoi 

 ĥ Jak fotografować fasadę  
i otoczenie hotelu

 ĥ Jak robić zdjęcia pomieszczeń 
ogólnodostępnych i udogodnień

Dowiedz się, jak najlepiej pokazać 
miejsca w Twoim hotelu, które 
podróżni chcą zobaczyć — pod 
odpowiednim kątem i przy dobrym 
oświetleniu. Podziel się tymi 
wskazówkami ze swoim fotografem 
albo samodzielnie zrób zdjęcia  
i uczyń swoją galerię atrakcyjniejszą.

Użytkownicy Internetu czytają mniej niż 28% treści strony1, 
dlatego musisz pokazać na zdjęciach, jak może wyglądać pobyt 
w Twoim hotelu.  Jeśli zaprezentujesz wyjątkowy charakter 
obiektu i skupisz się na szczegółach, pomożesz podróżnym  
w wizualizacji pobytu i zainspirujesz ich do dokonania rezerwacji.

Zamieszczaj istotne zdjęcia

Obiekty, które korzystają 
z unikalnych zdjęć każdego 
rodzaju pokoju, uzyskują zwykle 
stopy konwersji wyższe o 11%2. 
Dowiedz się, jak wyróżnić 
poszczególne miejsca dzięki 
naszym wskazówkom związanym 
ze stylizacją, centralnym punktem 
fotografii i kątem robienia zdjęć.

Pokaż otoczenie obiektu

Turyści wybierający hotel,  
w którym będą nocować, 
bardziej zwracają uwagę na 
lokalizację niż udogodnienia, 
cenę i oceny3. Pokaż im na 
świetnych zdjęciach otoczenia, jak 
wygląda lokalna społeczność.

Podkreśl wyjątkowe cechy

Podróżni, którzy szukają 
udogodnień, chcą je obejrzeć. 
Zaprezentuj wyjątkowe cechy 
swojego obiektu, korzystając  
z naszych wskazówek dotyczących 
fotografowania basenu, siłowni 
i lokali gastronomicznych. 

1. Nielsen Norman Group, 2008 r. 2. Badanie Expedia Group, 2015 r. 

3. The Global Market Metrix Hospitality Index, 2012 r.

Jak fotografować 
pomieszczenia



Pokoje hotelowe są do siebie 
podobne, łatwo je pomylić. 

Dlatego przed rozpoczęciem 
sesji zapisuję rodzaj pokoju 

na karteczce samoprzylepnej 
i fotografuję ją. Wtedy wiem, 

że wszystkie zdjęcia po 
tej karteczce to fotografie 
pokoju „Deluxe”, aż nie 

zobaczę zdjęcia karteczki 
z napisem „Executive”.

MICHAEL DOWN
PRODUCENT DS. MEDIÓW  

W EXPEDIA GROUP

Pokoje
Dla każdego rodzaju pokoju Expedia Group zaleca zrobienie trzech różnych zdjęć 
pokoju i jednego zdjęcia łazienki — łącznie czterech zdjęć. Zrób jednak więcej fotografii, 
żeby móc później wybrać najlepsze.

Pokaż na 
zdjęciach 
charakter 
swojego hotelu

Wykorzystaj naturalne światło

Wszystko wygląda lepiej 
w naturalnym świetle niż 
w sztucznym oświetleniu. Rób 
zdjęcia w ciągu dnia. Rozsuń 
zasłony, by wpuścić do pomieszczeń 
naturalne światło. Nie odsłaniaj 
firanki — dzięki temu zmniejszysz 
odblask, a naturalne światło wciąż 
będzie wpadać do pokoju.

Rozmawiaj z obsługą hotelu

Zaplanuj sesję zdjęciową po 
posprzątaniu pokoju i przed 
zameldowaniem się gości, żeby 
pokazać pomieszczenie w jak 
najschludniejszym stanie. Niektórzy 
fotografowie proszą obsługę 
hotelową, by towarzyszyła im 
podczas sesji zdjęciowej.

Zadbaj o detale

Wyłącz telewizory. Wygładź pościel  
i narzutę. Zaaranżuj meble i zasłony, 
zanim zaczniesz. Nie dodawaj 
elementów, takich jak płatki kwiatów 
czy prezenty, których nie będzie 
w pokoju po przyjeździe gościa. 

Uchwyć na zdjęciach 
najważniejsze elementy pokoju

Jeśli różne rodzaje pokoi mają 
różne cechy, np. widok z okna, 
salony lub większe łazienki, pokaż 
je na zdjęciach. Takie zdjęcia 
często zachęcają podróżnych do 
podwyższenia standardu pokoju.



Zdjęcia łazienki — 
wskazówki 

Odbicia

Sprawdź, czy fotograf nie odbija 
się w lustrze, drzwiach prysznica 
i oknach. Przetestuj otwarcie drzwi 
prysznica pod różnymi kątami.

Oświetlenie

Spróbuj ustawić aparat na długą 
lub wysoką ekspozycję, by 
rozwiązać problemy spowodowane 
słabym oświetleniem. Jeśli 
fotografujesz łazienkę w jasnych 
kolorach, takich jak biały, skróć 
lub zmniejsz ekspozycję, by 
zmniejszyć odblask. 

Małe przestrzenie

Fotografuj ciasną przestrzeń od 
góry, by uchwycić więcej scenerii. 
Jeśli to możliwe, zdejmij drzwi 
łazienki, by zapewnić sobie 
maksymalną widoczność w jej 
wnętrzu.

Czysta i schludna

Dokładnie wymyj lustra i wszystkie 
powierzchnie oraz nie zapomnij 
zamknąć deski sedesowej. Umieść 
w łazience nową, pełną rolkę 
papieru toaletowego, by pokazać, 
że pomieszczenie właśnie zostało 
posprzątane.

Drobne detale

Ręczniki wiszące na stojakach 
powinny być takie same i mieć taką 
samą długość. Zwinięte ręczniki 
powinny być nowe i luksusowe. 
Powinny także być ułożone  
w tym samym kierunku, z zakładką 
zwróconą w stronę aparatu. 

60% podróżnych 
uważa, że zdjęcia 
łazienek są 
bardzo ważne4.

Zrób zdjęcia ze wszystkich czterech rogów pokoju

Użyj ukośnych linii, by dodać zdjęciu głębi i przyciągnąć wzrok widzów do 
centralnego punktu. Zrobienie zdjęć z różnych zakątków pokoju daje więcej 
możliwości uzyskania najlepszego widoku. Jeśli możesz, nie pokazuj na 
zdjęciach kratek wentylacyjnych i koszy na śmieci. 

Zrób kilka zdjęć na wprost

Użyj linii siatki wizjera, by upewnić się, że pionowe linie są proste. 
Wykorzystując architekturę pomieszczenia, skieruj aparat tak, by krawędź 
zdjęcia idealnie przylegała do jednej ze ścian. Ustaw wybrane punkty 
centralne (poduszki, okna) na przecięciach siatki.

Pokaż tyle samo podłogi i sufitu 

Dzięki temu zdjęcia pokoju będą wyglądały na zrównoważone. Tam, gdzie 
to możliwe, pokazuj na zdjęciu podłogę. Jeśli na zdjęciu nie widać podłogi, 
wydaje się, że obiekty są zawieszone w powietrzu. Nie zawsze musisz 
pokazywać na zdjęciu cały pokój. Czasami zdjęcie fragmentu pomieszczenia 
sprawia, że goście mają wrażenie, jakby się do niego przenieśli.

Sprawdź, czy zdjęcie łóżka pod niższym kątem nie wygląda lepiej 

Może to dodać dramatyzmu zdjęciu pokoju i urozmaicić kompozycję. Jeśli 
korzystasz ze statywu, ustaw go na wysokość poniżej wysokości ramienia.

4. Badanie Hotels.com, 2015 r.



Fasada i otoczenie
Podróżni wolą zdjęcia, które prezentują budynek na tle okolicy, szczególnie w przypadku 
obiektów znajdującyhc się w mieście. Uchwycenie na zdjęciach światła i ruchu sprawia,  
że goście zastanawiają się, co dzieje się tuż za drzwiami prowadzącymi do hotelu. 

Pokaż, jak obiekt 
wpisuje się 
w otoczenie

Postaw na złoto

Rób zdjęcia na zewnątrz podczas 
„złotych godzin” fotografii — tuż po 
wschodzie lub tuż przed zachodem 
słońca. Zdjęcia zrobione w dzień 
mogą prezentować piękną pogodę 
i atrakcyjny krajobraz, ale nic nie 
równa się z wieczornymi ujęciami 
obrazującymi przyjemną atmosferę 
z delikatną różową poświatą. 

Pokaż udogodnienia na zewnątrz

Jeśli hotel udostępnia gościom 
rowery, koniecznie je sfotografuj. 
Jednak jeśli kawiarnia w sąsiednim 
budynku nie należy do hotelu, nie 
pokazuj jej na zdjęciach. Daj swoim 
gościom wyobrażenie o tym, czego 
mogą się spodziewać po przyjeździe 
do hotelu lub gdy wyjdą rano  
z pokoju na śniadanie.

Nie odchodź za daleko

Nie dołączaj zdjęć 
przedstawiających atrakcyjne 
miejsca w okolicy ani zdjęć  
widoków, których nie widać  
z hotelu. W ten sposób unikniesz 
rozczarowania gości.

Pokaż lokalizację hotelu

Jeśli hotel leży poza miastem, 
dołącz zdjęcie otoczenia, które 
odda relaksujący charakter okolicy. 
Na rynku miasta spróbuj skierować 
aparat do góry, by pokazać 
otaczającą go architekturę.
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Zdjęcia pomieszczeń ogólnodostępnych 
i udogodnień 
Kiedy podróżni przeszukują Twoją stronę pod kątem udogodnienia, takiego jak basen lub 
siłownia, pokazanie im zdjęcia tego udogodnienia może pomóc w nakłonieniu ich do rezerwacji. 

Pokaż podróżnym 
wyjątkowe cechy 
swojego hotelu

Hole

Podróżni szukają jasnych, dobrze 
oświetlonych holi z miejscami do 
siedzenia, gdzie mogą odpocząć  
i poszukać informacji o wycieczkach 
lub nadrobić zaległości  
w mediach społecznościowych. 

Kluczowe udogodnienia

Zdjęcia basenu, centrum 
biznesowego, spa, śniadania lub 
kawiarni pomagają wyróżnić obiekt 
wśród innych.

Restauracje

Podkreśl wszystkie wyjątkowe 
wrażenia związane z jedzeniem, 
takie jak wspólna jadalnia, 
dostęp do miejsc piknikowych lub 
ofertę potraw regionalnych. Jeśli 
oferujesz śniadanie, koniecznie 
dołącz zdjęcia wszystkich stacji, 
bufetów lub kilku opcji à la carte.

Wystrój pomieszczeń wspólnych

Zaprezentuj charakter swojego 
hotelu, publikując zdjęcia 
atrakcyjnych dzieł sztuki lub 
pamiątek sportowych. Klatki 
schodowe sfotografowane z góry 
zapewnią efekt dramatyzmu.

Chcieliśmy, by nasi 
fotografowie zrobili zdjęcia 
pustej restauracji, co daje 

wrażenie czystej karty. Dzięki 
temu, gdy wynajmują ją grupy 
lub firmy organizujące imprezy, 

mogą wyobrazić sobie, jak 
chcą żeby wyglądała, a nie 

sugerować się naszą stylizacją.

LIZZIE RAUDENBUSH
KIMPTON SHOREBREAK



Mogą Państwo tworzyć 
świetne nagłówki, 
nawet kilkuwierszowe
Oto przykład naprawdę długiego podtytułu, który 
zajmuje kilka wierszy

Mogą Państwo tworzyć 
świetne nagłówki, 
nawet kilkuwierszowe
Oto przykład naprawdę długiego podtytułu, który 
zajmuje kilka wierszy

Wykorzystaj w pełni 
możliwości aparatu 
w smartfonie

W przewodniku:

 ĥ Ustawienia jasności i oświetlenia 

 ĥ Wskazówki dotyczące 
smartfonów

Dowiedz się, jakie ustawienia 
aparatu w smartfonie wybrać, by 
robić wysokiej jakości zdjęcia, 
oraz jak komponować atrakcyjne 
fotografie i rozwiązywać problemy 
z trudnymi planami. Zastosuj się do 
naszych wskazówek i zacznij robić 
profesjonalne zdjęcia za pomocą 
narzędzia, które zawsze nosisz przy 
sobie.

Dzięki najnowszym osiągnięciom w zakresie technologii 
smartfonów możesz robić zdjęcia w wysokiej rozdzielczości za 
pomocą urządzenia, które zawsze nosisz w kieszeni. Aparat 
w smartfonie pozwoli zrobić inspirujące zdjęcia Twojego obiektu 
bez ponoszenia kosztów za usługi profesjonalnego fotografa. 
Wiedząc, jak najlepiej wykorzystać możliwości swojego 
aparatu, możesz robić lepsze zdjęcia, które przekonają 
podróżnych do dokonania rezerwacji. 

Rób profesjonalne zdjęcia 

Większość smartfonów umożliwia 
robienie zdjęć o wysokiej 
rozdzielczości. Sprawdź funkcje 
kamery na stronie producenta, 
a następnie postępuj zgodnie 
z naszymi instrukcjami.

Wykorzystaj narzędzia w telefonie

Zmień zwykłe migawki w wysokiej 
jakości zdjęcia w sam raz do 
galerii, korzystając z narzędzi do 
kompozycji i kilku standardów 
projektowania branżowego.

Unikaj typowych problemów

Nie zniechęcaj się trudnym 
oświetleniem lub kątami. Planuj 
z wyprzedzeniem, aby rozwiązać 
problemy związane z trudnymi 
ustawieniami i warunkami.

Jak robić zdjęcia 
smartfonem



Postaw na prostotę

Naturalne światło

Jeśli chcesz robić zdjęcia bez 
światła słonecznego, dostosuj 
ekspozycję, zamiast korzystać 
z lampy błyskowej. Jeśli 
potrzebujesz dodatkowego 
oświetlenia, umieść cienką, białą 
naklejkę lub kawałek chusteczki 
nad lampą błyskową, aby 
złagodzić efekt. 

Stabilna pozycja

Uważaj, aby nie przechylać 
telefonu w przód ani w tył. 
To sprawi, że pionowe linie 
na zdjęciu będą pochylone. 
Podnieś lub opuść swój telefon, 
by zmieścić w ujęciu to, co 
chcesz. Zadbaj o stabilność 
aparatu, korzystając ze 
statywu lub stosu książek.

Bez powiększenia cyfrowego

Funkcja powiększenia rozmywa 
zdjęcia. Zamiast tego przesuń 
się do przodu, by zrobić 
takie zdjęcie, jak chcesz. 

Bez filtrów

Oprzyj się pokusie skorzystania 
z aplikacji do edycji zdjęć, by 
dodać filtry lub wyretuszować 
swoje zdjęcia. Jeśli Twój aparat 
ma funkcję Live, która rejestruje 
ruch na zdjęciach, wyłącz tę 
funkcję, ponieważ będziesz robić 
zdjęcia nieruchomych obiektów.

Dostosuj ustawienia
Użyj ustawień smartfona, by tworzyć profesjonalnie 
wyglądające zdjęcia. Przy odpowiednich ustawieniach 
i zastosowaniu się do kilku wskazówek aparat telefonu 
komórkowego może zrobić fantastyczne zdjęcia. 

Użyj trybu HDR

Zmień ustawienia na High Resolution, High Definition lub High Dynamic 
Range (HDR). Pozwoli Ci to uzyskać wyższą jakość, wyrazistość, głębię 
kolorów i lepsze światło w porównaniu z innymi ustawieniami. Aby znaleźć 
ustawienia HDR, sprawdź pasek nagłówka aplikacji do robienia zdjęć na 
smartfonie lub przejdź do ustawień aplikacji telefonu.

Zdjęcie zrobione bez HDR: Zdjęcie zrobione z HDR: 

Dostosuj ekspozycję

Ekspozycja jest jednym z najlepszych narzędzi do poprawy warunków 
słabego oświetlenia. Ustawienie wyższej ekspozycji pozwala uzyskać więcej 
światła w obiektywie, co przekłada się na jaśniejsze, żywsze zdjęcie. 

Ustawienia ekspozycji na smartfonach są często oznaczane za pomocą 
ikony słońca obok „pola śledzenia automatycznych ustawień ostrości”. 
Niektóre telefony umożliwiają ustawienie ostrości na wybranym elemencie 
zdjęcia. Po dotknięciu ekranu pojawia się pole autofokusu, które zaznacza 
najwyraźniejszą część zdjęcia. Obok tego pola powinna pojawić się ikona 
słońca. Użyj jej, by zwiększyć, zmniejszyć lub dostosować ekspozycję. 

Na innych telefonach możesz przytrzymać punkt na ekranie, aby 
jednocześnie ustawić ostrość i dostosować ekspozycję. Niektóre telefony 
mają w ustawieniach „tryb profesjonalny”, który pozwala dostosować 
ekspozycję. Wypróbuj tę funkcję przed sesją zdjęciową. Jeśli w pokoju jest ciemno, 

a Ty stoisz przodem do okna, 
zdjęcie będzie podświetlone. 

W takiej sytuacji przejdź 
na drugą stronę pokoju, by 

mieć okno za plecami. Dzięki 
temu światło będzie padało 

w kierunku fotografowania.

MICHAEL DOWN
PRODUCENT DS. MEDIÓW 

W EXPEDIA GROUP
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Myśl jak projektant
Skorzystaj z prostych zasad projektowania i z funkcji smartfona, by robić atrakcyjne zdjęcia. Linie 
siatki pomagają robić proste zdjęcia i ułatwiają kompozycję.

Linie siatki
Dodanie linii siatki do podglądu 
zdjęć pozwala zobaczyć, gdzie na 
Twoich zdjęciach wypadają proste 
pionowe i poziome linie. Linie te 
nie będą widoczne na zdjęciach 
— pomagają tylko w odpowiednim 
ustawieniu aparatu. 

Zdjęcia ze ścianami pod kątem 
wyglądają na zniekształcone. 
Spróbuj wyrównać pionowe 
i poziome linie na zdjęciu z liniami 
siatki, aby uniknąć tego problemu.

Linie siatki pomagają też ustawić kluczowe punkty centralne na zdjęciach. Większość telefonów umożliwia włączanie 
linii siatki w ustawieniach aplikacji aparatu, znajdujących się w samej aplikacji lub w ogólnych ustawieniach telefonu 
w sekcji Zdjęcia lub Aparat. Wyszukaj opcję Siatka lub Linie siatki i włącz ją. 

Zasada trzech części
Kompozycja to sposób 
zaaranżowania elementów zdjęcia. 
Jako punktu wyjścia dla swoich 
kompozycji fotografowie często 
używają „Zasady trzech części”. 
Teoria, na której opiera się ta 
zasada, mówi, że ludzkie oko 
często zwraca uwagę na zdjęcia 
podzielone na trzy części, gdzie 
kluczowe elementy wypadają na linii 
podziału tych części. Ustaw swój 
główny obiekt na przecięciu tych 
linii, by przyciągnąć wzrok widza. 

Użyj linii siatki, aby wyrównać obraz. 
Następnie umieść obiekty, które 
chcesz wyróżnić, wzdłuż linii lub na 
ich przecięciu.



Kluczowe udogodnienia: Wiele z oferowanych 
przez Ciebie udogodnień musi być widoczne na co 
najmniej jednym zdjęciu. Na przykład:
 Zajęcia rekreacyjne i udogodnienia sportowe
 Plaża
 Centrum fitness
 Gry i rozrywka
 Basen
 Safari/obserwacja zwierząt z samochodu
 Narty/snowboard
 Spa

Wyżywienie: Zrób zdjęcia restauracji i jej popisowych 
dań. 
 Bar
 Śniadanie 
 Wyżywienie w pokojach
 Kuchnia (wspólna)
 Lokalne specjały
 Restauracja

Rodzaj pokoju 1 Rodzaj pokoju 2 Rodzaj pokoju 3 Rodzaj pokoju 4 Rodzaj pokoju 5 Rodzaj pokoju 6
Pokój z łóżkiem      

Łazienka      

Cecha pokoju 1      

Cecha pokoju 2      

Cecha pokoju 3      
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Atrakcje turystyczne w pobliżu (do przesłania w osobnej kategorii) i dodatkowe zdjęcia:

 ____________________      ____________________      __________________        __________________

  Otoczenie: Co najmniej jedno zdjęcie budynku i jego otoczenia pokaże podróżnym panującą tam atmosferę.

  Wejście/lobby: Co najmniej jedno zdjęcie powinno pokazywać wejście, lobby, recepcję i obszary 
ogólnodostępne, by podróżni wiedzieli, czego się mogą spodziewać. 

Pokoje: Uwzględnij co najmniej cztery zdjęcia dla każdego rodzaju pokoju, w tym jedno łazienki. Warto także 
zaprezentować zdjęcie widoku oraz kuchni, jeśli znajudje się ona w obiekcie. Zrób zdjęcie każdego elementu pokoju, 
w tym wszystkich ważnych w nim udogodnień, takich jak krzesła czy biurka.

Skorzystaj z poniższej listy, by upewnić się, że Twoja strona zawiera 
wszystkie zdjęcia, na których zależy podróżnym. Zobacz rekomendowaną 
przez Expedia Group minimalną liczbę zdjęć, ale zalecamy zrobienie ich 
więcej w każdej kategorii a następnie przesłanie najlepszych z nich. 

Zdjęcia hotelu — lista Rozmiar zdjęć
Zdjęcie powinno mieć 
szerokość co najmniej 
2880 pikseli. Możemy 

odrzucić zdjęcia węższe niż 
1000 pikseli.
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