Skriv en inspirerande
rubrik; den kan till och
Fotoriktlinjer
med sträcka sig över
flera rader
Expedia
Group
Här är ett exempel på en jättelång underrubrik
som också sträcker sig över flera rader

Visa de foton resenärer
uppskattar mest

I den här guiden:
ĥĥ Riktlinjer för antal
ĥĥ Riktlinjer för kvalitet
ĥĥ Att välja en huvudbild

Foton är ditt viktigaste verktyg för att utmärka ditt boende i
resenärers ögon. Får du till dem kan det göra stor skillnad
för din gästkonvertering. Vi vill hjälpa dig att få ut det mesta
av din annons på Expedia Group™, och har därför utvecklat
några råd och tips om vilka foton du bör ha och fotokvalitet
baserat på sök- och bokningsdata från Expedia Groups sidor.

Lär dig mer om vilka typer av foton,
hur många och vilken fotokvalitet
vi rekommenderar för att fånga
resenärers intresse och konvertera
sidbesökare till gäster. Hänvisa till
de här tipsen varje gång du planerar
att fota, ladda upp foton eller
granska innehållet i din annons.

Visa resenärer det de vill se

Låt dina foton göra jobbet åt dig

Fånga resenärers intresse snabbt

Expedia Groups resenärer
ser på i snitt 35 foton på sina
mobiler.1 Våra fotoriktlinjer hjälper
dig att välja rätt typ och antal
foton som resenärer vill se.

Nästan 94 % av nöjesresenärer
söker på mer än en enhet när
de planerar sin resa.2 Med
våra kvalitetsriktlinjer ser du
till att dina foton är fina och
tydliga på alla enheter.

Nätanvändare läser i snitt mindre
än 28 % av innehållet på en
sida.3 Med våra riktlinjer kan du
välja en huvudbild som berättar
ditt boendes historia och driver
fler klick och bokningar.

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

Riktlinjer för
antal
Skapa ett fängslande
bildgalleri genom att ha
med:
ĥĥ Fyra bilder per rumstyp,
varav en är på badrummet
(en bild på utsikten och en
på köket, om tillämpligt)
Se vad gäster kan vinna genom
en uppgradering med olika foton
på dina standard- och lyxrum.
Boenden som har unika foton
på till exempel utsikten från
eller specifika bekvämligheter i
de olika rumstyperna får i snitt
upp till 11 % fler bokningar.4.
Och glöm inte badrummet.
60 % av alla resenärer
tycker att badrumsfoton
är "väldigt viktiga".5
ĥĥ ett foto utifrån
Visa hur din byggnad
ser ut i omgivningen och
ge potentiella gäster en
känsla av hur platsen är.
ĥĥ Ett foto av lobbyn/entrén
Visa gästerna ert varma
välkommande genom
att ha en bild på entrén,
lobbyn och receptionen.
ĥĥ ett foto på varje viktig
bekvämlighet.
Bilder på pool, restaurang,
fitnesscenter, spa, aktiviteter
och bekvämligheter är viktiga
för resenärer, och hjälper din
annons att stå ut från mängden
samtidigt som resenärerna kan
föreställa sig hur det skulle vara
att vara där.

Visa resenärer det de vill se
4. Expedia Groups undersökning, 2015. 5. Hotels.coms undersökning, 2015.

Riktlinjer för kvalitet
Fotoformat

Fotostorlek och upplösning

Expedia Groups sidor visar foton
i liggande format bäst. Stående
foton (porträttstil) kan användas
men rekommenderas inte eftersom
de inte optimerar det använda
utrymmet.

Upplösning är egentligen samma
sak som storlek på fotot, och
den mäts i antalet pixlar fotot
innehåller uttryckt i längd gånger
höjd. Vi rekommenderar foton
med minst 2 880 pixlar längs den
längsta sidan.
Så tar du reda på din bilds
storlek och dimensioner:

Upplösning
Hur fint ett boende än är kan det se otrevligt ut om fotona är lågupplösta,
för små eller suddiga. Bilder med minst 2 800 pixlar längs den längsta sidan
gör att vi kan ge potentiella kunder en högkvalitativ upplevelse på både
stationära datorer och mobilenheter. Bilder med mindre än 1 000 pixlar på
långsidan löper risk att inte bli godkända.



Hur du får rätt storlek
på dina bilder



PC: Högerklicka på bildfilen
och välj Egenskaper.
Mac: Dubbelklicka på en bild så
att den öppnas och klicka sedan
på (i) i det övre högra hörnet.
Mobilfoton
Ställ in din mobilkamera för High
Resoltion, High Definition eller
High Dynamic Range (HDR).
Läs mer i våra tips för mobilfoton.

Inkludera inte
Äkthet
Enligt våra undersökningar känner resenärerna misstro mot förvrida bilder
från tele- och fiskögeobjektiv, och att få rummen eller poolen att se större
ut än vad de är gör resenärerna besvikna.6 Välj istället bilder som är tagna i
ögonhöjd med raka linjer och ge resenärerna rätt uppfattning av ditt boende.

Ladda inte upp foton som
föreställer:
__ Människor och djur
__ Stökiga rum
__ Skyltar och text som visar
priser eller varumärken som
inte är ditt boendenamn
__ Identiska eller nästan
identiska bilder, som samma
utsikt ur olika vinklar
__ Dåligt belysta motiv
__ Svartvita bilder, eller
bilder med stilfilter

6. Expedia Groups undersökning, 2017.

Välj den
bästa
huvudbilden
Locka med den bild som
har störst dragkraft
Du väljer själv en "huvudbild",
d.v.s. den bild som kommer
upp på de flesta söksidor och
visas först på din annonssida.
Denna bild bör visa vad som är
unikt och attraktivt med just ditt
boende och skapa förväntningar
hos gästerna. Om ditt boende till
exempel är perfekt för solsemestrar
ska du välja ett ljust utomhusfoto
och inte en mörk inomhusbild.
Bra huvudbilder
`` Ett unikt foto utifrån
`` Speciell eller trendig
inredningsdesign
`` Poolen, om den är en säljande
faktor
`` Rummets utsikt om det ligger
nära en sevärdhet
Sämre huvudbilder
__ Badrum
__ Spaanläggningar eller gym
__ Restauranger
__ Business-center
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Skriv en inspirerande
rubrik; den kan till och
med sträcka
Fotoguide
rum
sigför
över
rum
Här
är ett exempel
på en jättelång underrubrik
flera
rader
som också sträcker sig över flera rader
Framhäv de bästa
detaljerna i varje rum med
specifika fotostrategier

I den här guiden:
ĥĥ Tips för gästrum
ĥĥ Tips för exteriör och
omgivningar
ĥĥ Tips för bekvämligheter och
allmänna utrymmen

Nätanvändare läser i snitt under 28 % av innehållet på en sida1,
så dina foton ansvarar för mycket av kommunikationen om
upplevelsen på ditt boende. Om resenärer får se ditt boendes
unika personlighet och specifika detaljer kan de föreställa sig
hur det skulle vara att bo där vilket kan inspirera dem till att
boka.

Lär dig hur du bäst fångar de delar
av hotellet som resenärer vill se,
med rätt vinklar och bra ljussättning.
Du kan använda dessa tips för att
guida din professionella fotograf
eller för att själv ta foton för att
förbättra ditt galleri.

Ha de foton som räknas

Visa resenärer ditt område

Framhäv det unika

Boenden som har unika foton för
varje rumstyp har i snitt 11 % högre
konvertering2. Lär dig hur du kan
få varje del av boendet att sticka
ut med design, detaljer i fokus
och rekommenderade vinklar.

Resenärer rankar läge som viktigare
än både bekvämligheter, pris och
betyg när de väljer vilket hotell de
ska boka3. Hjälp dem att föreställa
sig området hotellet ligger i med
hjälp av snygga foton av exteriören.

Resenärer som söker efter en
viss bekvämlighet vill också
se den på bild. Visa dina unika
bekvämligheter och detaljer med
hjälp av vår guide till hur du bäst
fotar pooler, gym och restauranger.

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

Gästrum
Expedia Group rekommenderar att du har tre olika foton av varje gästrumstyp plus ett
foto av badrummet, men ta några fler så att du sedan kan välja de bästa.

Framhäv ditt
boendes hjärta
och själ
Använd naturlig belysning
Naturlig belysning är mer
smickrande än konstgjord. Ta
foton när det är ljust ute och dra
upp gardinerna för att släppa in
dagsljuset. Om du har skira gardiner
kan du lämna dem fördragna för att
minska blänkande sken.
Samordna med städpersonalen
Ta dina foton när rummet är
nystädat men innan incheckning, så
att det är så rent som möjligt. Vissa
fotografer ber att få med sig någon
ur städpersonalen när de fotar.
Kolla de små detaljerna
Stäng av tv-apparater. Släta ut
täcken och överkast. Ta dig tid att
rätta till möbler och gardiner innan
du börjar. Lägg inte till saker som
rosenblad och presenter som inte
kommer att vara där när gästerna
kommer.
Fånga det speciella med rummet
Om olika rumstyper har olika fina
detaljer, som till exempel vacker
utsikt, en fin sittgrupp eller ett större
badrum, se till att få med det på bild.
Sådana bilder får ofta resenärer att
uppgradera till ett finare rum.

Det är lätt att blanda ihop
rummen när man ser på
bilderna efteråt, så jag brukar
skriva rumstypen på en lapp
först och fotografera den. Då
vet jag att alla foton som följer
bilden på lappen är Deluxerummet, tills jag ser fotot av
lappen med ordet Executive.
MICHAEL DOWN
EXPEDIA GROUP MEDIA
PRODUCER

Fota från alla fyra hörn
Använd diagonala linjer för att öka djupet och dra beskådarens blick till en
fokuspunkt. Ta foton från olika hörn så att du kan välja ut den bästa vinkeln
efteråt. Försök att inte ta med saker som ventiler och soptunnor på bilden
om det går att undvika.

Badrumstips
Speglande ytor
Se upp med att fotografens
spegelbild syns i spegeln,
duschkabinen och fönstren.
Försök med att öppna
duschkabinen i olika vinklar
för att undvika spegelbilder.
Ljus

Ta foton rakt framifrån
Använd kamerans rutnät för att få de vertikala linjerna raka. Använd
rummets arkitektur som guide och rikta kameran så att linjerna är parallella
med en av väggarna. Placera en önskad fokuspunkt (kuddar, fönster...) på
en av punkterna där horisontella och vertikala linjer möts.

Försök med att ställa in en
lång exponeringstid för att lösa
problem med dålig belysning.
Om badrummet har ljusa färger,
till exempel vitt, använd en lägre
exponeringstid för att slippa
bländande sken.
Små utrymmen
Fotografera små rum uppifrån för
att få med mer av rummet. Ta ner
badrumsdörren om du kan, för att
få bättre insyn.
Rent och prydligt

Testfota sängen från en lägre vinkel
Detta kan göra bilden av ett gästrum mer dramatisk och fotots komposition
lite mer originell. Om du använder ett stativ, sänk det till under axelhöjd.

Se till att speglar och ytor är
ordentligt polerade, och glöm inte
att stänga locket på toaletten. Ha
en ny och prydlig toapappersrulle
för att visa gäster att badrummet
är nystädat.
Små detaljer
Handdukar på handuksställningar
ska vara lika långa och fluffiga.
Hoprullade handdukar bör också
se fräscha och fluffiga ut. Se till
att alla rullar ligger åt samma håll
med änden vänd mot kameran.

Ha lika mycket tak som golv med på bilden
Bilder med lika mycket tak som golv ser balanserade ut. Försök att alltid
få med golvet på bild. Rum utan golv kan se ut som om de flyter i luften.
Man måste inte alltid få med hela rummet på bild. Ibland kan bara en del
ge beskådaren känslan av att vara där.

4. Hotels.coms undersökning, 2015.

60 % av alla
resenärer anser
att foton av
badrummet är
väldigt viktiga4.

Exteriör och omgivningar
Resenärer gillar att se foton som visar din byggnad i sin omgivning, speciellt om du har ett
boende som ligger i en stad. Använd ljus och rörelse för att hjälpa resenärer att föreställa sig
den aktivitet som pågår direkt utanför entrén.

Ge ditt boende
en känsla av
tillhörighet
Den gyllene timmen
Fotografera utomhus när ljuset
är gyllengult, alldeles efter
soluppgången eller alldeles innan
solnedgången. Om du fotograferar
mitt på dagen kan det visa vackert
väder och fina trädgårdar, men på
kvällen ger det dämpade ljuset en
välkomnande atmosfär med indirekt
ljussättning.
Fota utomhusbekvämligheter
Om ditt boende har cyklar som
gäster kan använda får du inte
glömma att ta kort på dem. Om
kaféet i grannhuset inte tillhör ditt
hotell, skippa det. Ge gäster en idé
om vad de kan förvänta sig på ditt
boende, eller när de kommer upp för
att äta frukost på morgonen.
Gå inte för långt
Ta inte med några bilder på
sevärdheter eller utsikter man
inte kan se från boendet. De
gör att gäster blir besvikna
när de kommer fram.
Visa läget
Om ditt boende ligger ett stycke
utanför staden kan du ta med
ett kort på exteriören som visar
hur avslappnande det är i ditt
område. Vinkla kameran uppåt mot
arkitekturen om du fotograferar ett
torg i en stad.

Bekvämligheter och allmänna utrymmen
Resenärer som klickar sig fram till din boendesida efter att ha sökt efter en viss bekvämlighet,
som till exempel en pool eller ett gym, kan ofta övertygas att boka om de får se en bild på just
den saken.

Visa upp dina
unika delar
Lobbyn
Resenärer gillar ljusa lobbyer
med sittgrupper där de kan luta
sig tillbaka och läsa lite om vad
de ska göra nästa dag eller
kolla sina sociala medier.
Viktiga bekvämligheter
Bilder på pool, businesscenter, spa,
frukost eller kafé på boendet kan få
ditt hotell att sticka ut.
Restauranger
Visa upp unika matupplevelser, som
till exempel en gemensam matsal,
ett picknickområde eller speciell
regional mat som serveras. Om du
erbjuder frukost tycker gäster alltid
om att se foton på bufféer eller
ett antal alternativ från menyn.

Vi bad våra fotografer att
ta kort i restaurangen när
den var tom, som en blank
duk. På så vis kan grupper
och evenemangsbokare
se det fulla utrymmet och
föreställa sig hur de själva
kan använda det, istället för
bara hur vi iscensatte det.

Allmänna utrymmen och
inredning
Visa upp ditt boendes personlighet
med foton på spännande
konstverk eller prydnadsföremål.
Att fotografera trappor ovanifrån
kan ge en dramatisk effekt.

LIZZIE RAUDENBUSH
KIMPTON SHOREBREAK
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Skriv en inspirerande rubrik; den
kan till
den
kan
och
till med
och med
sträcka
sträcka
sig
över
sig
Fototips
över
flera
flera
förrader
smartphones
rader
Här är ett exempel på en jättelång underrubrik
som också sträcker sig över flera rader

Gör det mesta av dina
mobilfoton

I den här guiden:

Med de senaste uppdateringarna inom mobiltelefonteknologin
är det stor sannolikhet att du går omkring med ett redskap
för att ta högupplösta foton i fickan. Mobilkameran ger dig
möjlighet att ta inspirerande foton utan att behöva anlita en dyr
proffsfotograf. Om du vet hur man använder mobilkameran för
bästa resultat kan du lättare skaffa dig de högkvalitativa foton
som konverterar kunder.

Hitta kamerainställningarna i
din mobiltelefon för att kunna ta
högupplösta bilder och få tips om
hur du komponerar tilltalande foton
samt löser problem med svårare
omständigheter. Med dessa råd
kommer du strax att vara redo att ta
proffsfoton med ett verktyg du redan
har i handen.

Expertfoton utan experten

Använd mobilens verktyg

Undvik vanliga tabbar

De flesta smartphones kan ta foton
med hög upplösning. Kontrollera
din mobils kameraspecifikationer
med tillverkaren, och följ
våra instruktioner.

Förvandla enkla bilder till foton
av professionell standard
med hjälp av mobilens
kompositionsverktyg och några
enkla standarder från branschen.

Låt inte svår belysning eller
obekväma vinklar stoppa dig.
Med lite enkelt framåttänkande
kan du lösa problem med
svåra omständigheter.

ĥĥ Skärpa och ljus
ĥĥ Designguide för smartphones

Justera dina inställningar
Med hjälp av inställningarna i din mobil kan du få dina foton
att se riktigt professionella ut. Rätt inställningar i telefonen och
några enkla råd i bakhuvudet gör mobilkameran till ett redskap
som tar fantastiska foton.
Använd HDR
Ställ in din mobilkamera för High Resoltion, High Definition eller High
Dynamic Range (HDR). HDR fångar starkare skärpa, djupare färger och
bättre ljus än andra inställningar. Du hittar HDR i menyn längst upp i
kameraappen eller i telefonens appinställningar.
Foto utan HDR:

Foto med HDR:

Krångla inte till det
Använd naturlig belysning
Om du behöver ta foton utan
solljus, justera exponeringen
istället för att använda blixten.
Om du ändå behöver mer ljus,
placera ett tunt, vitt klistermärke
eller en bit papper över blixten för
en mjukare effekt.
Håll stilla
Var försiktig med att inte luta
telefonen framåt eller bakåt. Det
gör de vertikala linjerna i fotot
skeva. Höj eller sänk telefonen
istället för att få med allt på fotot.
Det är en god idé att använda
ett stativ eller en trave böcker
under mobilen för att se till att
den hålls plan och stadig.
Använd inte den digitala
zoomen

Justera exponeringen
Exponering är ett av de viktigaste verktygen för att framhäva dåligt belysta
platser. Om du höjer exponeringen släpps mer ljus in i kameralinsen, vilket
kan ge en ljusare och mer tilltalande bild.

Den digitala zoomen kan
göra att foton blir suddiga.
Gå istället närmare för att
få den bild du vill ha.
Skippa filter

Exponeringsinställningarna på mobilkameror visas ofta som en sol- eller
glödlampeikon vid autofokusrutan. På vissa mobiler kan du trycka på
skärmen för att fokusera på ett visst område i bilden, och autofokusrutan
belyser då det området som tydligast. Tryck på ikonen med solen eller
glödlampan för att låsa in en viss exponering eller höja och sänka
exponeringen manuellt.

Motstå frestelsen att använda
redigeringsappar eller lägga på
filter för att snygga till dina foton.
Om din kamera har funktionen
"live" som fångar rörelser i foton,
stäng av den, eftersom det är
stillbilder du är ute efter.

På de flesta mobiler kan du trycka på en punkt i bilden för att ställa in både
fokus och exponering på samma gång. Vissa mobiler låter dig välja mellan
"auto" och "pro", och i "pro" kan du justera exponering själv. Lek lite med
den här funktionen innan du börjar fota.

Om det är mörkt i ett rum och du
tar ett kort mot fönstret kommer
rummet att bli mörkt på bild.
Försök med att ta fotot från
andra änden av rummet istället,
med fönstret bakom dig. På så
vis fyller ljuset rummet i samma
riktning som du fotograferar.
MICHAEL DOWN
EXPEDIA GROUP MEDIA
PRODUCER

Tänk som en designer
Använd dig av enkla designprinciper och funktioner i mobilkameran för att ta inspirerande foton.
Rutnät kan hjälpa dig med kompositionen och med att få raka bilder.

Rutnät
Om du lägger till rutnät i
fotoskärmen får du hjälp att hitta
raka vertikala och horisontella linjer
i bilden. Linjerna syns inte på det
färdiga fotot - de är bara en guide
som hjälper dig att komponera fotot.
Foton med sneda väggar ser skeva
ut. Försök att få motivets raka
linjer parallella med rutnätet för att
undvika det problemet.

Rutnätet hjälper dig också att rada upp de viktigaste fokuspunkterna i ditt foto. I de flesta mobiler hittar du rutnätet i
kameraappens inställningar, antingen i själva appen eller i telefonens inställningar for Foto eller Kamera. Leta efter
"Rutnät" i menyn, och sätt på funktionen.
Tredelningsregeln
Komposition är konsten om hur
ett motiv är arrangerat på ett foto.
Fotografer använder ofta den så
kallade "tredelningsregeln" som
utgångspunkt för komposition. Teorin
bakom den här regeln är att ögat
attraheras av bilder som är uppdelade
i tredjedelar, och där de viktigaste
delarna av motivet ligger på linjerna
mellan dessa tredjedelar. Placera ditt
huvudmotiv på en av linjerna för att
fånga beskådarens blick.
Använd rutnätet för att komponera
din bild. Placera olika saker du vill
framhäva längs linjerna i nätet eller
där två linjer korsas.
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Checklista för boendefoton
Använd listan nedan för att säkerställa att du har de foton gäster
vill se. Nedan anges det minsta antal foton Expedia Group
rekommenderar, men vi tipsar om att du tar några stycken i varje
kategori för att sedan kunna välja det bästa att ladda upp.

Bildstorlek
Sträva efter över 2 880 pixlar
på långsidan. Vi accepterar
inte bilder med mindre än
1 000 pixlar på långsidan.

 Utsidan: Ett eller flera foton av ditt boende utifrån och de närmaste omgivningarna ger resenärer en känsla för platsen.
 Entré / lobby: Minst ett foto av entrén, lobbyn eller receptionen plus eventuella allmänna utrymmen där gäster
kan vistas, så att resenärer vet vad de kan förvänta sig.
Rum: Ladda upp minst fyra foton för varje rumstyp, inklusive ett på badrummet. Inkludera även en bild på utsikten
och en på köket, om tillämpligt. Få med alla rummets egenskaper, såsom specifika bekvämligheter för rumstypen,
t.ex. sittplatser eller skrivbord.
Rum med säng
Badrum
Rumsdetalj 1
Rumsdetalj 2
Rumsdetalj 3

Rumstyp 1






Rumstyp 2






Rumstyp 3






Viktiga bekvämligheter: Många av de
bekvämligheter du erbjuder behöver också minst en
bild. Till exempel:
 Aktiviteter och sport
 Strand
 Fitnesscenter
 Spel och underhållning
 Pool
 Safari/viltjaktsturer
 Skidåkning/snowboardåkning
 Spa

Rumstyp 4






Rumstyp 5






Rumstyp 6






Mat och dryck: Visa foton på miljön i dina
restauranger och barer och typiska rätter.
 Bar
 Frukost
 Rumsservice
 Kök (delat)
 Lokala matalternativ
 Restaurang

Sevärdheter i närheten (ladda upp i en spearat kategori) och ytterligare bilder:
 ____________________

 ____________________

 __________________
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