Você pode escrever
um ótimo título, mesmo
Diretrizes
sobre fotos
que se estenda
por do
várias linhas
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Group
Este é um exemplo de um subtítulo muito longo
e que se estende por várias linhas

Apresente fotos que
atraem os viajantes

Neste guia:
ĥĥ Diretrizes sobre quantidade
ĥĥ Diretrizes sobre qualidade
ĥĥ Orientações sobre a imagem
principal

As fotos são as ferramentas mais poderosas à sua
disposição na hora de chamar a atenção dos viajantes para
o seu estabelecimento. Ter as fotos certas pode fazer a
diferença na hora de convertê-los em hóspedes. Para ajudar
você a aproveitar ao máximo seus anúncios no Expedia
Group™, desenvolvemos algumas recomendações sobre a
qualidade e abrangência das fotos, de acordo com os dados
de busca e reserva dos sites do Expedia Group.

Veja nossas recomendações sobre
tipo, número e qualidade das fotos
para que elas atraiam a atenção
dos viajantes e transformem
curiosos em hóspedes. Use
essas informações quando estiver
planejando uma sessão de fotos,
quando for carregá-las ou ao
verificar o conteúdo do seu anúncio.

Mostre aos viajantes o que eles
querem

Atraia a atenção dos viajantes em
um piscar de olhos

Em média, os viajantes do Expedia
Group veem cerca de 35 fotos
no telefone.1 Seguindo nossas
diretrizes sobre fotos, você terá
fotos suficientes de cada tipo
procurado pelos viajantes.

Use as fotos a seu favor
Quase 94% dos usuários que
procuram por viagens de lazer usam
mais de um dispositivo.2 Nossas
diretrizes sobre qualidade garantem
que suas fotos apareçam nítidas e
sem distorções em todos os lugares.

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

Os usuários da web leem menos
de 28% do conteúdo de uma
página.3 Use as nossas diretrizes
para selecionar uma imagem
principal que conte a sua história
e gere cliques e reservas.

Diretrizes sobre
quantidade
Para criar uma galeria de
fotos atraente, inclua:
ĥĥ 4 fotos por tipo de quarto,
sendo 1 do banheiro (incluindo
1 foto da vista e 1 foto da
cozinha, se aplicável)
Revele o seu potencial de
upgrade com fotos diferentes
dos quartos Standard e Deluxe.
Os estabelecimentos que
usam fotos exclusivas, como
de vistas e comodidades de
cada tipo de quarto, têm taxas
de conversão 11% mais altas,
em média.4 E não esqueça do
banheiro: 60% dos viajantes
consideram as imagens dos
banheiros muito importantes.5
ĥĥ 1 foto da fachada
Mostre o seu prédio em
meio aos arredores e
dê aos hóspedes uma
ideia da localização.
ĥĥ 1 foto da entrada ou do saguão
Mostre aos hóspedes que eles
serão bem recebidos com uma
foto da entrada, do saguão
ou da área da recepção.
ĥĥ 1 foto de cada comodidade
principal
Imagens da piscina, do
restaurante, da academia,
do spa, das atividades e das
comodidades mais buscadas
pelos hóspedes ajudam o seu
anúncio a destacar e incentivam
os viajantes a fazer reservas no
seu estabelecimento.

Mostre aos viajantes o que eles querem ver
4. Pesquisa do Expedia Group, 2015. 5. Pesquisa da Hoteis.com, 2015.

Diretrizes sobre qualidade
Orientação da foto

Como tirar fotos do
tamanho certo

Nos sites do Expedia Group,
as fotos horizontais são melhor
exibidas. Por isso, use fotos que
sejam maiores na largura do que na
altura. Fotos verticais (retrato) são
aceitas, mas não recomendadas,
pois elas não utilizam todo o espaço
disponível.

Tamanho e resolução das
fotos

Resolução

Para encontrar o tamanho e as
dimensões da sua imagem:

Resolução significa o tamanho
da imagem e é representada
pelo número de pixels em uma
foto, na relação largura por
altura. Recomendamos que uma
foto tenha, no mínimo, 2.880
pixels de largura.

Até mesmo os estabelecimentos mais encantadores podem parecer
menos atraentes se as fotos estiverem pixeladas, pequenas ou fora de
foco. Imagens com 2.880 pixels ou mais de largura permitem oferecer uma
experiência de alta qualidade em computadores ou dispositivos móveis.
Imagens com largura inferior a 1.000 pixels poderão ser rejeitadas.





PC: Clique com o botão
direito do mouse sobre
o arquivo da imagem e
selecione Propriedades.
Mac: Pressione Option ao
clicar no arquivo da imagem
e selecione Get Info.
Usando seu smartphone
Mude suas configurações para
alta resolução, alta definição
ou grande alcance dinâmico,
conhecido como HDR.

Autenticidade
Nossa pesquisa mostra que os viajantes desconfiam de imagens
"distorcidas" tiradas com lentes olho-de-peixe ou teleobjetivas. Fazer com
que um quarto ou uma piscina pareça maior no site pode decepcionar os
viajantes.6 Procure selecionar fotos tiradas na altura dos olhos, em linha
reta, e que deem aos viajantes uma visão realista do seu estabelecimento.

Para saber mais, consulte
nossas Dicas de fotografia com
smartphones.

O que deixar de fora
Não inclua fotos que mostrem:
__ Pessoas e animais
de estimação
__ Bagunça
__ Sinais e textos que
mostrem preços ou nomes
de marcas que não a do
seu estabelecimento.
__ Imagens idênticas ou
quase duplicadas, como
a da mesma vista de
um ângulo diferente
__ Imagens pouco iluminadas
__ Fotos em preto e
branco ou com filtros

6. Pesquisa do Expedia Group, 2017.

Selecione
a melhor
imagem
principal
Comece com a imagem
de maior impacto
É você quem seleciona a sua
imagem principal, a foto que
aparece na maioria das páginas
de busca e que é a primeira a
ser exibida em seu anúncio.
Ela deve transmitir o que seu
estabelecimento tem de único e
atraente e estabelecer a expectativa
dos hóspedes. Por exemplo, se
seu estabelecimento é ideal para
férias relaxantes e ensolaradas,
selecione uma foto ao ar livre e
iluminada em vez de uma imagem
do interior mais escura.
A imagem principal certa
`` Uma foto exclusiva da fachada
`` Decoração peculiar ou elegante
`` Uma piscina, se ela for um dos
atrativos do estabelecimento
`` Vista do quarto, se for próximo a
um ponto de referência
A imagem principal errada
__ Banheiros
__ Serviços de spa/academias
__ Restaurantes
__ Espaço para negócios
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que
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se estenda por
Este
é um exemplo
de um subtítulo muito longo
várias
linhas
e que se estende por várias linhas
Realce as melhores
características de cada
espaço com técnicas de
fotografia distintas
Usuários da Web leem menos de 28% do conteúdo em uma
página1, por isso suas fotos precisam contar a história da
experiência que é hospedar-se no seu estabelecimento. Ver os
detalhes e a personalidade única de seu estabelecimento pode
ajudar os viajantes a visualizar a estadia e inspirá-los a fazer
uma reserva.

Exiba fotos relevantes
Estabelecimentos com fotos
distintas para cada tipo de quarto
geram, em média, taxas de
conversão 11% mais altas.2 Aprenda
a diferenciar cada área com
recomendações de composição,
pontos focais e angulação.

ĥĥ Dicas para quartos
ĥĥ Dicas para terreno e áreas
externas
ĥĥ Dicas para áreas comuns
e comodidades
Aprenda os ângulos e iluminação
certos para tirar lindas fotos das
áreas de seu estabelecimento
que os viajantes querem ver.
Compartilhe essas orientações com
o seu fotógrafo profissional ou useas para tirar suas próprias fotos e
melhorar sua galeria.

Mostre sua comunidade aos
viajantes

Destaque suas qualidades
exclusivas

Para os viajantes, a localização é
mais importante na escolha do hotel
do que as comodidades, o preço e a
classificação.3 Ajude-os a visualizar
a comunidade nos seus arredores
com incríveis fotos externas.

Quando buscam comodidades, os
viajantes também querem vê-las.
Divulgue as qualidades distintas do
seu estabelecimento com nossas
orientações para fotografar sua
piscina, academia e refeitório.

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

Neste guia:

Quartos
Para cada tipo de quarto, o Expedia Group recomenda três fotos diferentes e uma foto
do banheiro, ou seja, quatro fotos por tipo de quarto no total, mas você deve
tirar muitas fotos e escolher as suas preferidas.

Seu
estabelecimento
tem uma “alma”;
valorize-a
Use luz natural
A luz natural favorece o objeto mais
do que a luz artificial. Tire fotos
durante o dia e abra as cortinas,
deixando a luz natural entrar. Se tiver
cortinas translúcidas, feche-as para
reduzir reflexos sem prejudicar a
iluminação.
Converse com o serviço de
arrumação
Programe sua sessão de fotos para
depois que o quarto tiver sido limpo
e arrumado, mas ainda antes do
check-in, para capturar os quartos
em seu melhor estado. Alguns
fotógrafos pedem a uma arrumadeira
para acompanhá-los durante
a sessão de fotos.
Dê os toques finais
Desligue as televisões. Alise os
lençóis e cobertores. Arrume os
móveis e as cortinas antes de
começar. Resista à tentação de
incluir itens como pétalas de flores
ou presentes que não estarão
no quarto quando os hóspedes
chegarem.
Capture a singularidade do quarto
Se diferentes tipos de quarto têm
diferentes atributos, como vistas,
áreas de estar ou banheiros maiores,
inclua-os. Essas imagens inspiram
os viajantes a fazer upgrade de
quarto.

É fácil confundir os quartos,
por isso, antes de começar
a fotografar, anoto o tipo de
quarto em um papel e tiro
uma foto dele. Assim eu sei
que todas as fotos depois do
papel são do quarto "Deluxe"
até eu ver a próxima foto com
a anotação "Executivo".
MICHAEL DOWN
PRODUTOR DE MÍDIA DO EXPEDIA
GROUP

Tire fotos de todos os cantos
Use linhas diagonais para aumentar a profundidade e atrair o olhar dos
visitantes para um ponto focal. Tirar fotos dos diferentes cantos de um
quarto oferece mais opções para capturar a melhor imagem. Quando
possível, evite incluir mostrar saídas de ar e lixeiras nas suas fotos.

Dicas para banheiros
Reflexos
Cuidado com os reflexos do
fotógrafo no espelho, na porta
do chuveiro e nas janelas. Tente
abrir a porta do chuveiro em
ângulos diferentes.
Iluminação

Tire fotos bem alinhadas
Use as linhas da grade do visor da câmera para conferir se as linhas
verticais estão retas. Guiando-se pela estrutura arquitetônica do quarto,
aponte a câmera de modo que a imagem se alinhe perfeitamente com uma
das paredes. Posicione seus pontos focais desejados (travesseiros, janelas)
nas interseções da grade.

Tente configurar sua câmera para
longa-exposição, resolvendo
problemas de pouca iluminação.
Se estiver fotografando um
banheiro de cores brilhantes
como o branco, diminua a
exposição para reduzir o brilho.
Espaços pequenos
Fotografe um espaço apertado de
cima para baixo para enquadrar
mais partes do cenário. Se
possível, tire a porta do banheiro
do enquadramento, para permitir
maior visibilidade do interior.
Limpeza e organização

Tente fotografar a cama de um ângulo mais baixo
Isso pode dar mais grandiosidade à imagem do seu quarto e diversificar a
composição da sua foto. Se estiver usando um tripé, posicione-o abaixo da
altura dos ombros.

Limpe os espelhos e superfícies
meticulosamente e não se
esqueça de abaixar o assento
do vaso sanitário. Coloque um
rolo de papel higiênico novo para
que os hóspedes saibam que o
banheiro foi limpo.
Pequenos detalhes

Fotografe porções iguais de chão e teto
Isso dá uma sensação de equilíbrio às fotos dos quartos. Sempre que
possível, tente incluir o chão. Quartos sem chão podem dar a sensação
de estarem flutuando. Nem sempre é necessário mostrar o quarto todo
na imagem. Às vezes, só uma parte dele já proporciona ao visitante a
sensação de estar lá.

4. Pesquisa da Hoteis.com, 2015.

As toalhas penduradas devem ter
o mesmo comprimento e maciez.
Do mesmo modo, as toalhas
enroladas devem ser novas e
macias. As toalhas enroladas
devem estar posicionadas na
mesma direção, com a dobra
virada para a câmera.

60% dos viajantes
classificam fotos
de banheiro
como muito
importantes.4

Terreno e áreas externas
Os viajantes preferem imagens que mostram o edifício em meio aos arredores, especialmente
em estabelecimentos urbanos. O uso de luz e movimento encoraja os viajantes a imaginar
atividades disponíveis nas proximidades.

Dê charme
ao seu
estabelecimento
Dicas que valem ouro
Tire fotos externas durante a “hora
dourada” da fotografia: logo após o
amanhecer ou pouco antes do pôr
do sol. Uma foto diurna pode mostrar
o clima agradável e a paisagem
atraente, mas uma foto noturna cria
uma ambientação acolhedora com
o brilho rosado da luz indireta.
Fotografe comodidades ao ar livre
Se o estabelecimento possui
bicicletas para uso dos hóspedes,
não deixe de fotografá-las. No
entanto, se o café ou restaurante
ao lado não fizerem parte do
estabelecimento, não inclua
esses locais na foto. Dê aos seus
hóspedes uma ideia do que podem
esperar quando chegarem ao seu
estabelecimento ou quando saírem
dos quartos para tomar café pela
manhã.
Não vá longe demais
Não inclua imagens de pontos
de interesse da região ou de
paisagens que não podem ser
vistos do estabelecimento. Isso
pode decepcionar os hóspedes.
Mostre sua localização
Se o estabelecimento fica fora da
cidade, inclua uma imagem externa
que transmita a natureza relaxante
dos arredores. Em uma praça,
direcione a câmera para o alto para
mostrar a arquitetura ao redor.

Áreas comuns e comodidades
Quando os viajantes chegam à sua página depois de buscar por comodidades como piscinas
ou academias, exibir uma foto delas pode convencê-los a reservar.

Mostre suas
qualidades
exclusivas
Saguões
Os viajantes buscam saguões
claros, bem iluminados, com áreas
de estar onde possam relaxar e
pesquisar sua próxima atividade ou
se atualizar com as mídias sociais.
Comodidades principais
Imagens da piscina, do business
center, do spa, do café da manhã
ou da cafeteria no local ajudam a
diferenciar o seu estabelecimento.
Restaurante
Destaque as experiências
culinárias exclusivas como seu
salão de jantar compartilhado, as
áreas de piquenique ou pratos e
alimentos típicos da região. Se
seu estabelecimento oferece café
da manhã, não se esqueça de
incluir fotos das estações, bufês
ou de algumas opções à la carte.

Preferimos que nossos
fotógrafos tirem fotos do nosso
restaurante vazio, como se
fosse uma tela em branco.
Assim, quando vendemos o
espaço para grupos e eventos,
eles podem visualizá-lo
como quiserem, e não da
forma como o produzimos.

Áreas comuns e decoração
Mostre que seu estabelecimento
tem personalidade com fotos de
obras de arte surpreendentes ou
relíquias esportivas. Escadarias
fotografadas de cima podem
produzir um efeito incrível.

LIZZIE RAUDENBUSH
KIMPTON SHOREBREAK
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Você pode escrever um ótimo
título, mesmo
Dicas
de fotografia
que secom
estenda por
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linhas
Este é um exemplo de um subtítulo muito longo
e que se estende por várias linhas

Tire fotos incríveis com
seu smartphone

Neste guia:
ĥĥ Configurações de nitidez e
iluminação
ĥĥ Guia de design para fotos de
smartphones

Com as últimas novidades tecnológicas dos smartphones,
você provavelmente já carrega uma poderosa câmera de alta
resolução no seu bolso. Câmeras de smartphone permitem tirar
fotos inspiradoras de estabelecimentos sem os custos de um
fotógrafo profissional. Aproveite ao máximo a câmera do seu
smartphone e crie fotos impactantes para atrair mais reservas.

Encontre as configurações certas
para tirar fotos de alta qualidade
com a câmera do seu telefone,
além de dicas para compor imagens
interessantes e superar desafios.
Siga estas dicas e você estará
pronto para tirar fotos profissionais
com uma ferramenta que já está na
palma da sua mão.

Tire fotos profissionais sem
precisar de um fotógrafo

Evite erros comuns

A maioria dos smartphones é capaz
de fazer fotos de alta resolução.
Verifique os recursos da câmera
com o fabricante na Internet e
então siga nossas instruções.

Aproveite as ferramentas do
telefone

Transforme fotos rotineiras em
imagens de qualidade profissional
com as ferramentas de composição
do smartphone e alguns padrões
de design do mercado.

Não desanime por causa de
uma iluminação ou de ângulos
complicados. Planeje com
antecedência para superar
situações e condições desafiadoras.

Ajuste as configurações
Use as configurações do seu smartphone para tirar fotos que
pareçam profissionais. Com os ajustes certos e algumas dicas
úteis, uma câmera de celular pode criar imagens fantásticas.
Use o modo HDR
Mude suas configurações para alta resolução, alta definição ou grande
alcance dinâmico, conhecido como HDR. Esse modo captura fotos com
melhor qualidade, nitidez, profundidade de cor e luminosidade do que os
outros ajustes. Para encontrar os controles de HDR, confira a barra do
cabeçalho ou as configurações do app no seu telefone.
Foto tirada sem HDR:

Foto tirada com HDR:

Simplifique
Use luz natural
Se precisar tirar fotos sem a luz
do sol, ajuste a exposição em
vez de usar o flash. Se ainda
assim você precisar de mais luz,
cole um adesivo ou pedaço de
tecido fino e branco sobre o flash
para suavizar o efeito.
Segure firme
Tome cuidado para não mover
o telefone para frente ou para
trás. Isso entorta suas linhas
verticais. Mova o smartphone
para cima ou para baixo para
fazer o enquadramento. Para
manter o smartphone nivelado
e firme, use um tripé ou apoie-o
sobre uma pilha de livros.
Não use o zoom digital

Ajuste sua exposição
A exposição é uma das melhores ferramentas para destacar ambientes com
pouca iluminação. Aumentar a exposição permite que mais luz entre pela
lente, criando uma foto mais clara e vibrante.
As configurações de exposição são geralmente identificadas nos
smartphones por um ícone de sol próximo à “caixa de foco automático”.
Ao tirar uma foto em alguns smartphones, você pode tocar diretamente na
tela para ajustar o foco em uma área. Assim, uma caixa de foco automático
é exibida para destacar a parte mais nítida da imagem. Mova o ícone do sol,
que está próximo a essa caixa, para cima ou para baixo a fim de ajustar a
exposição.
Em outros smartphones, você pode tocar em um ponto na sua imagem para
focar e ajustar a exposição de uma só vez. Alguns smartphones dispõem
de um “modo profissional” em suas configurações que ajusta a exposição.
Brinque um pouco com esse recurso antes de começar a sessão de fotos.

O recurso do zoom deixa as
imagens borradas. Em vez disso,
dê alguns passos à frente para
conseguir a imagem que deseja.
Esqueça os filtros
Resista à tentação de usar
apps de edição de imagem
para adicionar filtros ou retocar
suas fotos. E, se a sua câmera
tiver um recurso Live que
captura movimentos nas fotos,
desligue-o, já que você só quer
captar imagens estáticas.

Se um quarto for escuro e você
estiver de frente para uma janela,
você provavelmente vai tirar
uma foto em contraluz. Em uma
situação como esta, mude de
lugar e posicione-se de costas
para a janela. Desse modo,
a luz irá na direção do objeto
que está sendo fotografado.
MICHAEL DOWN
PRODUTOR DE MÍDIA DO
EXPEDIA GROUP

Pense como um designer
Utilize princípios simples de design e as funções do smartphone para criar fotos interessantes.
A grade ajuda a alinhar suas fotos e pode facilitar a composição.

Grade
Adicionar linhas de grade ao visor
da sua câmera permite visualizar
as linhas verticais e horizontais
das suas fotos. Essas linhas não
vão aparecer nas fotos, pois são
apenas guias de composição da sua
imagem.
Fotos com paredes em ângulo
parecem distorcidas. Tente alinhar
as linhas verticais e horizontais da
sua foto com as linhas de grade
para evitar esse problema.

A grade ajuda a alinhar os pontos focais essenciais de suas fotos. Na maioria dos smartphones, você pode ativar a
grade nos ajustes da câmera, dentro do próprio app, ou nas configurações gerais do seu telefone na seção Fotos
ou Câmera. Procure por Grade ou Linhas de grade e ative o recurso.

Regra dos terços
A composição é a forma como os
elementos estão dispostos em
uma imagem. Como ponto de
partida para a composição, muitos
fotógrafos utilizam a “Regra dos
terços”. A teoria desta regra é a de
que o olho humano é geralmente
atraído para imagens divididas em
terços, onde os objetos principais
se encontram nas interseções
desses terços. Posicione seu
objeto principal na interseção
dessas linhas para atrair o olhar do
visitante.
Use as linhas de grade para alinhar
a imagem. Em seguida, posicione
os objetos que deseja destacar ao
longo das linhas ou na interseção
dessas linhas.
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Checklist de fotos de
estabelecimentos

Tamanho das fotos
Procure tirar fotos com largura
superior a 2.880 pixels. Fotos
com largura inferior a 1.000
pixels poderão ser rejeitadas.

Use a lista abaixo para garantir que as suas fotos sejam atraentes
para os viajantes. O número mínimo de fotos recomendado pelo
Expedia Group é informado abaixo, mas nós sugerimos que você tire
mais fotos em cada categoria e carregue as melhores imagens.

 Fachada: uma ou mais fotos do prédio e das instalações para dar aos viajantes uma ideia da localização.
 Entrada/saguão: pelo menos uma foto da sua entrada, do saguão, da recepção e das áreas comuns para que
os viajantes saibam o que esperar.
Quartos: inclua pelo menos quatro fotos de cada tipo de quarto, incluindo uma do banheiro. Inclua também uma
foto da vista e uma da cozinha, se aplicável. Capture todos os elementos do quarto, incluindo as comodidades
específicas de cada tipo de quarto, como assentos e escrivaninhas.

Quarto com cama
Banheiro
Característica do quarto 1
Característica do quarto 2
Característica do quarto 3

Tipo de quarto 1

Tipo de quarto 2

Tipo de quarto 3

Tipo de quarto 4

Tipo de quarto 5

Tipo de quarto 6





































Comodidades principais: muitas das comodidades
que você oferece precisam de uma ou mais fotos.
Veja alguns exemplos.
 Atividades e esportes
 Praia
 Academia
 Jogos e entretenimento
 Piscina
 Safári
 Esqui/snowboard
 Spa

Restaurante: tire fotos do interior dos restaurantes e
dos pratos principais.
 Bar
 Café da manhã
 Refeições no quarto
 Cozinha (compartilhada)
 Opções de culinária local
 Restaurante

Pontos de interesse nas proximidades (carregados em uma categoria diferente) e imagens adicionais:
 ____________________

 ____________________

 __________________
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