Birden çok satıra
yayılan, mükemmel
Expedia
Group
bir
başlık bilekılavuzları
fotoğraf
yazabilirsiniz
Birden çok satıra yayılan oldukça uzun bir alt
başlık örneği

Misafirlerin en çok dikkat
ettiği fotoğrafları sunun

Bu kılavuzda sunulan
bilgiler:
ĥĥ Sayı kılavuzları
ĥĥ Kalite kılavuzları
ĥĥ Ana resim kılavuzu

Fotoğraflar, işletmenizin fark edilebilmesi için
kullanabileceğiniz en güçlü araçtır. Doğru fotoğraflarla,
misafirlerden daha fazla rezervasyon alma konusunda
büyük fark yaratabilirsiniz. Expedia Group™ arama sonuç
listelerinde en iyi yerlerde olmanıza yardım etmek için,
Expedia Group sitelerindeki arama ve rezervasyon verilerine
dayanarak sizin için fotoğraf içeriği ve kalitesi ile ilgili en iyi
uygulamaları geliştirdik.

Misafirlerin dikkatini çekecek ve
sayfanıza göz atan kişilerden
daha fazla rezervasyon almanızı
sağlayacak fotoğraf türü, sayısı ve
kalitesi ile ilgili önerilerimiz hakkında
bilgi edinin. Bu bilgileri fotoğraf
çekimlerinizi planlarken, fotoğrafları
yüklerken veya arama sonuçları
listesindeki yerinize ilişkin içeriği
kontrol ederken her zaman kullanın.

Misafirlere istediklerini gösterin

Fotoğraflarınız sizi anlatsın

Hızlı bir şekilde misafirlerin
dikkatini çekin

Expedia Group misafirleri,
telefonlarında ortalama 35 fotoğrafa
bakıyor.1 Fotoğraf kılavuzlarımız,
misafirlerin görmek istediği her
türlü fotoğrafı sunduğunuzdan
emin olmanızı sağlar.

Eğlence amaçlı seyahat eden
müşterilerin yaklaşık %94’ü
kullandığı cihazı değiştirir.2
Kaliteli kılavuzlarımız,
fotoğraflarınızın tüm cihazlarda
net bir şekilde ve bozulmadan
görüntülenmesini sağlar.

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

Web kullanıcıları, bir sayfadaki
içeriğin %28’inden azını okur.3
Hikayenizi anlatacak bir ana resim
seçmek ve tıklanma oranları
ile rezervasyonlarınızı artırmak
için kılavuzlarımızı kullanın.

Sayı
kılavuzları
Şunları kullanarak
en etkileyici fotoğraf
galerisini oluşturun:
ĥĥ Oda tipi başına 4 fotoğraf,
1 banyo fotoğrafı dahil (varsa,
1 oda manzarası fotoğrafı
ve 1 mutfak fotoğrafı)
Standart ve deluxe odaların
farklı fotoğrafları ile yükseltme
olanaklarınızı gösterin. Tüm oda
tipleri için odaya özgü imkân
ve özellikler ile manzaralar
gibi özgün fotoğraflar kullanan
işletmeler, %11’e kadar
rezervasyon oranı olasılığını
artırır.4 Ve banyoyu sakın
unutmayın - Misafirlerin %60’ı
banyo resimlerini çok önemli
olarak değerlendiriyor.5
ĥĥ 1 dış cephe fotoğrafı
Binanızın bulunduğu yeri
çevresiyle birlikte sergileyin
ve misafirlere binanın
konumu hakkında fikir
edinme imkânı sağlayın.
ĥĥ 1 giriş / lobi fotoğrafı
Giriş, lobi veya resepsiyon
alanınızın fotoğrafıyla
misafirlerinizi sıcak bir karşılama
sunacağınıza ikna edebilirsiniz.
ĥĥ Her ana özellik için 1 fotoğraf
Havuz, restoran,
spor salonu, spa, aktiviteler
ve otel özellikleri fotoğrafları
misafirlerimiz için önemlidir;
bu fotoğraflar otelinizin
arama sonu listesinde öne
çıkmasına yardımcı olur ve
misafirleri otelinizi hayallerinde
canlandırmaya teşvik eder.

Misafirlere görmek istediklerini gösterin
4. Expedia Group araştırması, 2015. 5. Hotels.com araştırması, 2015.

Kalite kılavuzları
Fotoğraf yönü

Fotoğraf boyutu ve çözünürlük

Expedia Group sitelerinde en iyi
şekilde görüntülenen fotoğraflar
yatay fotoğraflardır, bu sebeple
yukarıdan aşağıya değil soldan
sağa daha geniş fotoğraflar kullanın.
Dikey fotoğraflar (portre tarzı) kabul
edilir ancak sunulan alan tamamen
kullanılamayacağından önerilmez.

Çözünürlük, resim boyutunu
belirtir ve fotoğrafın içerdiği piksel
sayısı ile yansıtılıp genişlik ve
yüksekliğe göre ifade edilir. Uzun
tarafta en az 2.880 piksel olan
fotoğraflar öneriyoruz.
Resminizin boyutlarını
öğrenmek için:

Çözünürlük
En güzel işletmeler bile piksel piksel, küçük veya odağı yanlış fotoğraflarla
cazibesini kaybedebilir. Uzun tarafta 2.880 veya daha fazla piksel
olan resimler, masaüstü ve mobil cihazlarda yüksek kaliteli görüntüler
sunabilmemizi sağlar. Uzun tarafta 1.000 pikselden daha düşük resimler
reddedilebilir.



Doğru boyutlu
fotoğraflar çekilmesi



PC: Resim dosyasına
sağ tıklayın ve Özellikler
seçeneğini belirleyin.
Mac: Resim dosyasına tıklarken
Option tuşuna basın ve Bilgi
Al seçeneğini belirleyin.
Akıllı telefonunuzu kullanırken
Ayarlarınızı Yüksek Çözünürlük,
Yüksek Netlik veya Yüksek
Dinamik Aralık (HDR) olarak
değiştirin.
Daha fazla bilgi için Akıllı telefon
fotoğraf ipuçlarımıza bakın.

Gerçeğe Uygunluk
Araştırmalarımıza göre misafirler, uzak büyüten veya balık gözü merceklerle
çekilen “çarpıtılmış” resimlere güvenmiyor ve bir odanın ya da havuzun
online ortamlarda daha büyük gösterilmesi misafirlerde hayal kırıklığına
yol açıyor.6 Genel olarak, göz seviyesinde bir görünüm sunan, düz hatları
olan fotoğraflar seçin ve misafirlere otelinizi veya kirlaık tatil eviniz hakkında
gerçekle örtüşen bir izlenim verin.

Fotoğraflarda olmaması
gerekenler
Aşağıdakilerin göründüğü
fotoğrafları koymayın:
__ İnsanlar ve evcil hayvanlar
__ Dağınıklık
__ İşletmenizin adından farklı
marka adlarının veya
fiyatlandırmanın göründüğü
işaretler ve metinler
__ Aynı manzaranın farklı
açılardan göründüğü
fotoğraflar gibi
neredeyse aynı veya
çok benzer resimler
__ Yeterince aydınlık
olmayan görüntüler
__ Siyah-beyaz veya
biçimlendirilmiş filtreler

6. Expedia Group araştırması, 2017.

En iyi ana
resminizi
seçin
En iyi etkiyi yaratacak
resim ile kendinizi
gösterin
Kendi “ana” resminizi seçin—bu
resim, birçok arama sayfasında
görüntülenir ve arama sonuç
listelerinde ilk resim olarak gösterilir.
Bu resim, işletmenizin öne çıkan
özelliğini ve işletmenizin cazibesini
artıran imkânları tanıtmalı ve
misafirlerde beklenti oluşturmalıdır.
Örneğin, işletmeniz deniz-kumgüneş seven ve keyif yapmak
isteyen tatilcilere hitap ediyorsa
karanlık bir iç mekan resmi yerine
canlı bir dış mekan fotoğrafı seçin.
İdeal ana resimler
`` Tesisin öne çıkan özelliklerini
gösteren dış mekan çekimi
`` İlginç veya işletmenin tarzını
yansıtan iç mekan dekoru
`` Otelin pazarlamak istediği bir
özellik ise havuz
`` Gezilecek görülecek önemli
bir yerin yakındaysa, oda
manzarası
İstenmeyen ana resimler
__ Banyolar
__ Spa hizmetleri/spor salonları
__ Yemek servisi alanları
__ İş misafirlerine yönelik imkân ve
özellikler
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Birden çok satıra
yayılan,
Her
oda mükemmel
için fotoğrafbir
başlık bile yazabilirsiniz
rehberi
Birden çok satıra yayılan oldukça uzun bir alt
başlık örneği

Her mekânın en iyi
özelliklerini benzersiz fotoğraf
yaklaşımlarıyla vurgulayın

Bu kılavuzda sunulan bilgiler:

Online kullanıcılar bir sayfadaki içeriğin %28’inden azını
okuyor,1 dolayısıyla fotoğraflarınızın otelinizdeki konaklama
deneyimini en iyi şekilde aktarabilmesi gerekli. Otelinizin
benzersiz karakterini ve detaylarını göstererek misafirlerin
konaklama deneyimini görselleştirebilmesini sağlayabilir ve
gezginlere otelinizde rezervasyon yapma ilhamı verebilirsiniz.

Otelinizde misafirlerin görmek
istediği alanları doğru açıdan ve
doğru ışıkla nasıl en iyi şekilde
gösterebileceğinizi öğrenin. Bu
bilgileri profesyonel fotoğrafçınızla
paylaşın veya bilgilerden
yararlanarak kendiniz fotoğraf çekip
resim galerinizi daha iyi hale getirin.

Fark yaratan fotoğraflar gösterin

Gezginlere otelinizin bulunduğu
yeri gösterin

Benzersiz özelliklerinizi öne
çıkartın

Misafirler hangi otele rezervasyon
yapacaklarını belirlerken konumu,
özelliklerin, fiyatın ve misafir puanının
üzerinde sıralamaktadır.3 Dış mekanı
gösteren mükemmel fotoğraflarla
gezginlerin otelinizin bulunduğu
yeri görebilmesine yardımcı olun.

Otelde bir özellik arayan misafirler
bu özelliğin resimlerini de görmek
istemektedir. Havuzunuzun, fitness
salonunuzun ve yemek servisi
seçeneklerinin fotoğrafını çekerken
bu kılavuzdan yararlanarak otelinizi
farklı kılan özellikleri gösterin.

Her oda için benzersiz fotoğraflar
kullanan oteller ortalama %11
daha yüksek ziyaret - rezervasyon
dönüşümü (conversion) oranı elde
ediyor.2 Stil, odak noktası ve açı
tavsiyelerini dikkate alarak her alanı
nasıl farklı kılacağınızı öğrenin.

1. Nielsen Norman Group, 2008. 2. Expedia Group araştırması, 2015.
3. Global Market Metrix Konaklama Endeksi, 2012

ĥĥ Oda ipuçları
ĥĥ Dış mekan ve otelin bulunduğu
alanı hakkında ipuçları
ĥĥ Genel alanlar ve imkân ve
özellikler hakkında ipuçları

Odalar
Expedia Group her oda tipi için üç farklı fotoğraf ve bir banyo fotoğraflı dâhil olmak
üzere toplam dört fotoğraf tavsiye ediyor ama siz daha çok sayıda fotoğraf çekip
beğendiklerinizi seçebilirsiniz.

Otelinizi cazip
ve farklı kılan
özellikleri öne
çıkartın
Doğal ışık kullanın
Doğal ışık yapay ışıktan daha iyi
sonuç verir. Fotoğrafları gündüz
saatlerinde çekin, ışık girmesi
için perdeleri açın. Tül veya şeffaf
perdeleri kapalı bırakırsanız, hem
ışık girer hem de parlama etkisi
azalır.
Kat hizmetleriyle iletişim kurun
Odaların fotoğrafını kat hizmetleri
odayı temizledikten sonra ve misafir
girişinden önce çekerek odanızı en
temiz ve tertipli durumda gösterin.
Bazı fotoğrafçılar çekim sırasında
bir kat hizmetleri görevlisinin hazır
bulunmasını isteyebilir.
Son rötuşlara dikkat edin
Televizyonlar kapatın. Nevresimleri
ve yorganları düzeltin. Başlamadan
önce mobilyayı ve perdeleri
düzenlemek için zaman ayırın.
Misafirler varış yaptığında odada
olmayacak, çiçek veya hediye gibi
öğeleri eklemeyin.
Odayı cazip kılan
özellikleri öne çıkartın
Farklı oda tipleri manzara, oturma
alanı veya daha büyük banyo
gibi farklı özelliklere sahipse, bu
özellikleri ekleyin. Bu resimler
genellikle misafirlere oda tipi
yükseltmesi yapmaya teşvik eder.

Odaları birbirine karıştırmak
çok kolay; bu nedenle odanın
fotoğrafını çekmeden önce
oda tipini bir not kağıdına
yazmak ve bu notun fotoğrafını
çekmek iyi bir fikir olabilir. Bu
sayede bu nottan sonraki tüm
oda fotoğraflarının, örneğin
‘Deluxe’ oda tipine ait olduğunu
kolayca anlayabilirsiniz. Aynı
şekilde, ‘Executive’ notunun
fotoğrafını gördüğünüzde,
Executive oda tipinin
fotoğrafları başlamış demektir.
MICHAEL DOWN
EXPEDIA GROUP MEDYA YAPIMCISI

Odanın dört köşesinden resim çekimi yapın

Banyo ipuçları

Diyagonal çizgileri kullanarak resme derinlik kazandırın ve resme bakanların
dikkatini odak noktasına çekin. Odanın dört köşesinden fotoğraf çekerseniz,
en iyi görünümü elde etmek için daha fazla seçeneğe sahip olursunuz.
Mümkün olan hallerde, havalandırma delikleri veya çöp kutusu gibi unsurları
resimlerinize dâhil etmeyin.

Yansımalar
Aynada, duş kapısında ve
pencerelerde fotoğrafçının
görüntüsünün yansımamasına
dikkat edin. Duş kapısını farklı
açılarda açmayı deneyin.
Işık

Bazı fotoğrafları düz çekin
Vizördeki kılavuz çizgileri kullanarak düşey çizgilerinizin düzgün olmasını
sağlayın. Odanızın mimari çevresini kılavuz olarak kullanarak, kameranızı
duvarlarınızın bir tanesiyle tam olarak hizalayın. İstediğiniz odak noktalarını
(yastıklar, pencereler) kılavuzun kesişme noktalarına konumlandırın.

Zayıf ışıktan kaynaklanan
sorunları gidermek için
kameranızı uzun veya yüksek
pozlamaya ayarlayın. Beyaz renk
gibi parlak renklerin olduğu bir
banyoda çekim yapıyorsanız,
parlamayı önlemek için pozlama
süresini kısaltın veya azaltın.
Küçük mekanlar
Daha kapsamlı bir görünüm için
dar bir alanın resmini yukarıdan
çekin. Mümkünse, içerisinin
maksimum görüntüsünü almak
için banyo kapısını sökün.
Temiz ve düzenli

Yatağın fotoğrafını daha düşük bir açıdan çekmeyi deneyin
Bu açı oda görünümüne dramatik bir özellik kazandırabilir ve fotoğrafınızın
kompozisyonuna çeşitlilik ekleyebilir. Tripod kullanıyorsanız, yüksekliği omuz
seviyesinin altına ayarlayın.

Aynaları ve tüm yüzeyleri
güzelce temizleyin, klozetin
kapağını indirmeyi unutmayın.
Misafirlere banyonun temizlendiği
konusunda güvence vermek için
kullanılmamış ve katlanmış bir
tuvalet kağıdı bulundurun.
Küçük detaylar
Asılı havlular aynı uzunlukta ve
türde olmalıdır. Aynı şekilde,
katlanmış havlular da yeni ve
dolgun olmalıdır. Katlanmış
havlular aynı istikamette olmalı
ve havlunun katlanan yüzü
kameraya bakmalıdır.

Zemini ve tavanı fotoğrafınızda eşit şekilde yakalayın
Bu işlem oda çekimlerine denge duygusu kazandırır. Mümkün olan hallerde,
zemini fotoğrafa dâhil etmeyi deneyin. Zeminin gözükmediği oda resimleri
yüzme hissi yaratabilir. Resimde odanın tamamını göstermek her zaman
gerekli değildir. Bazen odanın küçük bir kısmı izleyene orada olma hissi
verebilir.
4. Hotels.com araştırması, 2015.

Gezginlerin
%60’ı banyo
resimlerinin çok
önemli olduğunu
düşünüyor .4

Dış Mekân ve otelin bulunduğu alan
Misafirler, özellikle kent içindeki oteller söz konusu olduğunda, oteli çevresindekilerle birlikte
gösteren resimleri tercih etmektedir. Işık ve hareket kullanımı misafiri otelin dışındaki aktiviteleri
hayalinde canlandırmaya teşvik eder.

Otelinizin
bulunduğu
konumu gösterin
Altın saat
Dış mekan fotoğraflarını gün
doğumundan hemen sonra veya
gün batımından hemen önce çekin;
bu saatler fotoğrafçılık sanatında
en iyi ışığın olduğu “altın saat”
olarak kabul edilir. Gündüz çekimleri
güzel havayı ve cazip manzarayı
göstermek için iyi olabilir ama akşam
çekimleri dolaylı ışıktan gelen gül
rengi parlamayla daha çekici bir
ortam yaratır.
Dış mekan özelliklerini yakalayın
Otelde misafirler için bisiklet varsa,
bunların resmini çekmeyi unutmayın.
Ama söz gelimi otelin bitişindeki kafe
otele ait değilse, kafenin resmini
çekmeyin. Misafirlerinize otelinize
vardıklarında veya sabah kahvaltı
için odalarından dışarı çıktıklarında
ne bulmayı beklemeleri gerektiği
konusunda fikir verin.
Otelden uzaklaşmayın
Otelden gözükmeyen yerlerin
veya manzaraların resimlerini
eklemeyin. Aksi takdirde misafirlerde
hayal kırıklığı yaratabilirsiniz.
Konumunuzu gösterin
Kentten uzaktaysanız, otel
çevresinin dinlendirici özelliklerini
yansıtan bir dış mekan resmi
kullanın. Bir kasaba meydanında,
çevredeki mimari özellikleri
göstermek için kameranızı yukarı
doğru açılamayı deneyin.

Genel alanlar ve imkân ve özellikler
Gezginler bir havuz veya fitness salonu gibi bir özelliği aradıktan sonra sayfanıza tıkladığında,
bu özelliğin resmini göstermek gezginleri rezervasyon yapmaya ikna edebilir.

Misafirlere
otelinizin benzersiz
özelliklerini
gösterin
Lobiler
Misafirler, yapacakları aktivitelere
karar verecekleri veya sosyal
medyaya bakabilecekleri, konforlu
ve rahat oturma alanları olan
aydınlık, güzel ışıklandırılmış
lobileri tercih eder.
Ana özellikler
Havuz, iş misafirleri için ofis, spa,
kahvaltı veya otelde kafe gibi
özelliklere ait resimler otelinizin
fark yaratmasını sağlar.
Yemek Servisi
Genel yemek servisi alanları, piknik
alanları veya bölgeye özel yemek
seçenekleri gibi benzersiz yemek
deneyimlerini vurgulayın. Kahvaltı
servisiniz varsa, kahvaltı büfelerinin
veya alakart seçeneklerinin
resimlerini eklemeyi unutmayın.

Fotoğrafçılarımızın boş
restoran resimlerini boş
bir tuval gibi çekmesini
tercih ettik. Bu şekilde
restoranımızı grup etkinlikleri
veya organizasyonlar
için tanıtabiliyoruz,
müşterilerimiz restoranı bizim
süslediğimiz şekilde değil
kendi olmasını istedikleri
şekilde hayal edebiliyor.

Genel alanlar ve dekor
Göz alıcı sanat eserleri veya
spor hatıra koleksiyonu
fotoğraflarıyla otelinizin
karakterini teşhir edin. Yukarıdan
çekilmiş merdiven resimleri de
dramatik bir etki yaratabilir.

LIZZIE RAUDENBUSH
KIMPTON SHOREBREAK
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yayılan,
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yazabilirsiniz
Birden çok satıra yayılan oldukça uzun bir alt
başlık örneği

Akıllı telefon kameranızdan
en iyi şekilde yararlanın

Bu kılavuzda sunulan
bilgiler:
ĥĥ Netlik ve ışık ayarları
ĥĥ Akıllı telefon tasarım kılavuzu

Akıllı telefon teknolojisindeki son gelişmeler sayesinde,
cep telefonunuzu kullanarak yüksek çözünürlüklü resimler
çekebilirsiniz. Akıllı telefonlar, profesyonel fotoğrafçı tutma
masrafına girmeden, ilham verici otel fotoğrafları çekmenize
imkân verir. Akıllı telefonunuzdan nasıl en iyi şekilde
faydalanabileceğinizi bilirseniz, size rezervasyon getirme
olasılığı yüksek fotoğrafları daha kolay oluşturabilirsiniz.

Kaliteli resimler çekmek için gerekli
kamera ayarlarını ve cazip resimler
oluşturmak ve zor kurulumları
kolaylaştırmak için ipuçlarını
öğrenin. Bu tavsiyeyi takip edin,
zaten sahip olduğunuz bir aracı
kullanarak profesyonel seviyede
fotoğraf çekmeye hazır olacaksınız.

Profesyonel fotoğrafçı olmadan,
cazip resimler çekin

Telefonunuzun sunduğu
araçlardan yararlanın

Sık yapılan fotoğraf çekim
hatalarından kaçının

Çoğu akıllı telefon yüksek
çözünürlüklü fotoğraf çekebiliyor.
Kameranızın özelliklerine üreticinin
online sitesinden bakabilir ve sonra
talimatlarımızı takip edebilirsiniz.

Akıllı telefonunuzun kompozisyon
araçlarını birkaç endüstri tasarım
standardını kullanarak, her
gün çektiğiniz fotoğraflarınızı
profesyonel kalitede resimler
haline getirebilirsiniz.

Olumsuz ışıklandırma
veya zor açılar nedeniyle
endişelenmeyin. Zorlu kurulumları
ve koşulları kolaylaştırmak
için önceden plan yapın.

Gerekli ayarları yapın
Akıllı telefon ayarlarınızı kullanarak profesyonel görünümlü
resimler oluşturun. Doğru ayarlarla ve bir kaç faydalı ipucuyla,
bir cep telefonu mükemmel fotoğraflar çekebilir.

HDR (yüksek çözünürlük) modunu kullanın
Ayarlarınızı, Yüksek Çözünürlük, Yüksek Netlik veya High Dynamic Range
(HDR) olarak değiştirin. Bu ayar diğer ayarlara göre daha yüksek kalite, netlik,
renk derinliği ve ışık yakalar. HDR denetimlerini bulmak için akıllı telefonunuzun
üst çubuğuna bakın veya telefonunuzun uygulama ayarlarına gidin.
HDR olmadan çekilen resim:

HDR ile çekilen resim:

Süreci basitleştirin
Doğal ışık kullanın
Güneş ışığı olmadan fotoğraf
çekmeniz gerekiyorsa, flaş
kullanmak yerine pozlama
ayarlarınızı değiştirin. İlave ışık
gerekiyorsa, flaşın üzerine ince,
beyaz bir çıkartma veya bir
parça kağıt yerleştirerek etkiyi
yumuşatın.
Kamerayı sabit tutun
Telefonunuzu öne veya
arkaya eğmeyin. Aksi takdirde
dikey hatlarınızda eğilme
oluşur. Çekmek istediğiniz
nesneleri kamera karesine
almak için telefonunuzu yukarı
kaldırın veya aşağı indirin.
Telefonunuzu düzgün ve sabit
tutmak için tripod kullanabilir
veya telefonu birkaç kitabın
üzerine yerleştirilebilirsiniz.
Dijital olarak yakınlaştırma/
uzaklaştırma yapmayın

Pozlamayı ayarlayın
Pozlama özelliği düşük ışıklı ortamlarda iyi fotoğraf çekmek için en iyi
araçlardan biridir. Pozlamayı daha yükseğe ayarlayarak merceğe daha
fazla ışık gelmesini sağlayabilir ve daha parlak ve canlı bir fotoğraf
oluşturabilirsiniz.
Akıllı telefonlardaki pozlama ayarları genellikle “otomatik odaklama takip
kutusunun” yanında güneş simgesiyle gösterilir Fotoğrafı çekerken, bazı
telefonlar ekrana dokunarak belirli bir alana odaklanmanıza izin verir,
otomatik odak kutusu gözükür ve resmin en net kısmını vurgulu olarak
gösterir. Bu kutunun yanında, güneş simgesine bakın, bu simgeyi kullanarak
kullanarak pozlama ayarı yapabilirsiniz.
Bazı telefonlardaysa, resminizde bir noktayı kullanarak odaklanabilir ve
pozlama ayarınızı aynı hareketle yapabilirsiniz. Bazı telefonlar pozlama
ayarları için ayarlarda “profesyonel mod” özelliğini sunar. Resim çekmeden
önce bu özelliği tanımaya çalışın.

Uzaklaştırma/yakınlaştırma
özelliği resimlerin netliğini
azaltır. Bunu yerine, resmini
çekmek istediğiniz nesneye
doğru yürüyerek yaklaşın.
Filtre kullanmayın
Resimlerinize filtre eklemek veya
resimlerde rötuş yapmak için
fotoğraf düzenleme uygulamaları
kullanmayın. Kameranızda
fotoğraf çekimi sırasında hareketi
yakalayan Canlı çekim özelliği
varsa, bu özelliği kapatın;
hareketsiz nesnelerin çekimini
yapacaksınız.

Bir oda karanlıksa ve pencereye
bakıyorsanız, genellikle arka
planı aydınlık bir fotoğraf
elde edersiniz. Bu durumda,
odada yer değiştirerek
pencerenin arkanızda olmasını
sağlayın. Böylece ışık fotoğraf
çektiğiniz yönde olacaktır.
MICHAEL DOWN
EXPEDIA GROUP MEDYA
YAPIMCISI

Bir tasarımcı gibi düşünün
Cazip fotoğraflar yaratmak için basit tasarın ilkelerini ve akıllı telefon işlevlerini kullanın. Kılavuz
çizgileri fotoğraflarınızın düzgün olmasını sağlar ve kompozisyon oluşturmak kolaylaşır.

Kılavuz çizgileri
Resim görüntüleyicinize kılavuz
çizgileri eklemek fotoğrafınızda
dikey ve yatay çizgilerin nerede
gözüktüğünü görebilmenizi sağlar.
Bu çizgiler fotoğraflarınızda
gözükmez—sadece resim kurgusu
için size yardımcı olur.
Duvarları açılı olarak gösteren
fotoğraflar bozuk gözükür. Bu
sorunu gidermek için fotoğraftaki
dikey ve yatay hatları kılavuz
çizgileriyle hizalamaya çalışın.

Kılavuz çizgileri fotoğraflarınızda ana odak noktalarını hizalayabilmenize yardımcı olur. Çoğu telefonda kamera
uygulama ayarlarına giderek kılavuz çizgileri açabilirsiniz; bu ayarlar ya uygulamanın içinde ya da telefonunuzun genel
ayarlarında Fotoğraflar veya Kamera altındadır. Kılavuzu veya Kılavuz Çizgilerini arayın ve bu özelliği etkileştirin.

Üçte bir kuralı
Bir resimde öğeler bir kompozisyon
içinde düzenlenir. Fotoğrafçılar
komposizyonlarında başlangıç
noktası olarak genelikle “Üçte Bir
Kuralını” kullanır. Bu kurala göre,
üç eşit parçaya bölünen bir resimde
insan gözü genellikle bu üç kısmı
birbirinden ayıran çizgilerin üzerinde
bulunan nesnelere odaklanır. Resme
bakanların dikkatini çekmek için
ana nesnenizi bu çizgilerin kesişme
noktalarına konumlandırın.
Resmi hizalamak için kılavuz
çizgilerinizi kullanın. Sonra,
vurgulamak istediğiniz nesneleri
bu çizgiler boyunca veya çizgilerin
kesişme noktasında konumlandırın.
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Otel Fotoğrafı Kontrol Listesi
Misafirlere görmek istedikleri fotoğrafları sunduğunuzdan emin olmak
için aşağıdaki listeyi kullanın. Aşağıda Expedia Group’un tavsiye ettiği
minimum fotoğraf sayısını görebilirsiniz. Ancak her bir kategoride daha fazla
fotoğraf çekmenizi ve yüklemek için en iyi olanları seçmenizi öneriyoruz.

Fotoğraf boyutları
Fotoğrafların uzun kenarının
en az 2.880 piksel olmasına
dikkat edin. Uzun tarafı
1.000 pikselden daha küçük
fotoğrafları kabul edemeyiz.

 Dış Mekan: Bir veya daha fazla bina ve çevre fotoğrafı, misafirlere konum hakkında fikir verir.
 Giriş / lobi: Giriş, lobi, resepsiyon alanı ve herhangi bir ortak alan ya da oturma alanını gösteren en az bir
fotoğraf, misafirlerin beklentilerinin karşılanmasına olanak sağlar.
Odalar: Bir tanesi banyodan olmak üzere her oda tipi için en az dört fotoğraf ekleyin. Varsa, manzara için bir fotoğraf
ve mutfak için bir fotoğraf eklemeyi de unutmayın. Oturma alanı gibi oda tipine özgü tüm imkân ve özellikler dahil
olmak üzere odadaki her bir unsurun fotoğrafını çekin.
Yataklı oda
Banyo
Oda özelliği 1
Oda özelliği 2
Oda özelliği 3

Oda Tipi 1






Oda Tipi 2






Oda Tipi 3






Ana özellikler: Sunduğunuz birçok özelliğin bir veya
birden fazla fotoğraf ile tanıtılması gerekir. İşte birkaç
örnek:
 Aktiviteler ve spor olanakları
 Plaj
 Spor salonu
 Oyun ve eğlence
 Havuz
 Safari / motoru araçla av hayvanı izleme gezileri
 Kayak / kar kayağı
 Spa

Oda Tipi 4






Oda Tipi 5






Oda Tipi 6






Yemek Servisi: Tüm yemek servisi mekanlarınızın ve
ünlü yemeklerinizin ayrı ayrı fotoğraflarını çekin.
 Bar
 Kahvaltı
 Odada yemek servisi
 Mutfak (ortak)
 Yerel yemek seçenekleri
 Restoran

Yakınlardaki görülecek yerler (ayrı bir kategoride yüklemek için) ve ilave resimler:
 ____________________

 ____________________

 __________________
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