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Hãy giới thiệu những tiện nghi,
dịch vụ khách quan tâm nhất

Nội dung hướng dẫn:
ĥĥ Hướng dẫn số lượng
ĥĥ Hướng dẫn chất lượng
ĥĥ Hướng dẫn ảnh chính

Hình ảnh là công cụ mạnh mẽ nhất giúp nơi lưu trú trở nên
khác biệt trong mắt khách hàng. Việc chọn và đăng tải hình
ảnh phù hợp có thể tạo khác biệt lớn trong việc thu hút
khách đặt phòng. Để phát huy tối đa hiệu quả hoạt động
trên các trang web của Expedia Group™, chúng tôi đã tổng
kết lưu ý quan trọng về số lượng và chất lượng ảnh dựa
trên dữ liệu tìm kiếm và đặt phòng trên các trang web của
Expedia Group.

Tìm hiểu về loại, số lượng và chất
lượng hình ảnh chúng tôi đề cập để
thu hút khách và chuyển đổi khách
xem thành khách đặt phòng. Hãy
sử dụng thông tin này mỗi lần quý
vị lên kế hoạch chụp, đăng tải ảnh
hoặc kiểm tra nội dung thông tin nơi
lưu trú.

Cho khách thấy điều họ muốn thấy

Sử dụng hình ảnh hiệu quả

Thu hút nhanh sự chú ý của khách

Trung bình, khách Expedia Group
xem 35 bức hình trên điện thoại.1
Hướng dẫn hình ảnh của chúng tôi
sẽ giúp quý vị bảo đảm có đầy đủ
loại hình ảnh khách muốn xem.

Gần 94% khách tìm và đặt sản
phẩm du lịch chuyển đổi giữa các
thiết bị.2 Hướng dẫn chất lượng của
chúng tôi giúp quý vị bảo đảm chất
lượng hình ảnh rõ ràng và không
bị bóp méo trên tất cả các thiết bị.

Người dùng trang web thường đọc
chưa đến 28% nội dung trên trang.3
Hãy sử dụng hướng dẫn của chúng
tôi để chọn ảnh chính ấn tượng, thu
hút khách bấm vào và đặt phòng.

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

Hướng dẫn
số lượng
Tạo thư viện ảnh ấn
tượng bằng cách:
ĥĥ Đăng tải 4 ảnh mỗi loại phòng
trong đó có 1 ảnh phòng
tắm (đừng quên đăng tải 1
ảnh quang cảnh phòng và
1 ảnh nhà bếp, nếu có)
Sử dụng những bức ảnh khác
nhau cho phòng tiêu chuẩn và
phòng deluxe sẽ có thể giúp quý
vị nhận được nhiều đặt phòng
hơn. Nơi lưu trú sử dụng hình
ảnh độc đáo, ví dụ như chi tiết
quang cảnh phòng và tiện nghi,
dịch vụ của mỗi loại phòng,
trung bình có tỉ lệ đặt phòng cao
hơn đến 11% so với nơi lưu trú
sử dụng hình ảnh lặp lại.4 Và
đừng bỏ qua hình ảnh phòng
tắm khi 60% khách cho rằng
ảnh phòng tắm rất quan trọng.5
ĥĥ Tối thiểu 1 ảnh mặt tiền
Ảnh chụp bao quát nơi lưu trú
với khu vực xung quanh giúp
khách có thể hình dung và nhận
diện nơi lưu trú của quý vị.
ĥĥ Tối thiểu 1 ảnh lối vào / sảnh
Hãy tạo ấn tượng tốt cho
khách với hình ảnh sáng sủa,
thông thoáng của khu vực
lối vào, sảnh hoặc tiếp tân.
ĥĥ Tối thiểu 1 ảnh mỗi tiện nghi,
dịch vụ chính
Đăng tải hình ảnh hồ bơi, nhà
hàng trung tâm thể thao, spa,
hoạt động giải trí và tiện nghi &
dịch vụ giúp nơi lưu trú của quý
vị nổi bật cũng như giúp khách
dễ dàng hình dung hơn.

Cho khách thấy điều họ muốn thấy
4. Nghiên cứu của Expedia, 2015. 5. Nghiên cứu của Hotels.com, 2015.

Hướng dẫn chất lượng
Hướng ảnh

Kích thước và độ phân giải
ảnh

Hình ảnh ngang sẽ hiển thị tốt nhất
trên các trang web của Expedia
Group, vì vậy hãy sử dụng ảnh có
cạnh từ trái sang phải dài hơn so
với từ trên xuống. Chúng tôi cũng
đăng tải ảnh đứng nhưng không
khuyến khích vì không tận dụng
được hết khung hình hiển thị cho
phép.

Độ phân giải ảnh chỉ kích thước
hình ảnh và được biểu thị bằng
số pixel cũng như chiều dài và
chiều rộng của ảnh. Quý vị nên
sử dụng hình ảnh có kích thước
tối thiểu 2.880 pixel ở cạnh dài
nhất.

Độ phân giải
Ngay cả nơi lưu trú với kiến trúc ấn tượng nhất cũng có thể trở nên không
thu hút nếu ảnh bị nhòe, nhỏ hoặc out nét. Hình ảnh có kích thước cạnh dài
nhất từ 2.880 pixel trở lên giúp chúng tôi mang đến trải nghiệm tốt nhất trên
màn hình máy tính và thiết bị di động cho khách. Chúng tôi có thể không hỗ
trợ hình ảnh có kích thước cạnh dài nhất dưới 1.000 pixel.



Làm sao bảo đảm đúng
kích thước ảnh



Cách tìm kích thước và độ
phân giải hình ảnh:
Máy tính để bàn: Bấm chuột
phải vào ảnh và chọn Properties.
Máy MAC: Nhấn Option
trong khi bấm chuột vào
ảnh và chọn Get info.
Sử dụng điện thoại di động
Thay đổi cài đặt thành High
resolution (Độ phân giải cao),
High definition (Độ nét cao) hoặc
High dynamic range (HDR) (Dải
tương phản động mở rộng).
Quý vị có thể đọc thêm thông tin
trong Mẹo chụp ảnh bằng điện
thoại di động.

Tính xác thực
Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy khách không tin tưởng hình ảnh từ ống
kính góc rộng hay ống kính fisheye khi khiến hình ảnh trên mạng trông có vẻ
to hơn thực tế và làm khách thất vọng.6Vì thế, hãy chọn ảnh ngang tầm mắt,
chụp góc thẳng để giúp khách có cái nhìn trực quan nhất về nơi lưu trú của
quý vị.

Hình ảnh không đạt
chất lượng
Bỏ qua hình ảnh có:
__ Người và vật nuôi
__ Đồ vật lộn xộn
__ Ký hiệu và chữ hiển thị giá
hoặc tên thương hiệu, ngoại
trừ tên nơi lưu trú của quý vị
__ Hình ảnh trùng hoặc gần
giống nhau, ví dụ như
ảnh chụp cùng một quang
cảnh ở góc độ khác nhau
__ Không đủ sáng
__ Ảnh trắng đen hoặc chỉnh
màu khác so với ảnh thực

6. Nghiên cứu của Expedia, 2017.

Chọn ảnh
chính ấn
tượng nhất
Khiến khách cảm thấy ấn
tượng ngay lập tức với
ảnh chính bắt mắt
Quý vị hãy chọn ra một bức ảnh
chính ấn tượng. Bức ảnh này
sẽ hiển thị trên đa số các trang
tìm kiếm và là hình ảnh đầu tiên
trên trang thông tin nơi lưu trú.
Bức hình này nên nhấn mạnh đặc
điểm độc đáo, hấp dẫn về nơi
lưu trú và tạo ấn tượng thật tốt
cho khách. Ví dụ, nếu nơi lưu trú
là lựa chọn lý tưởng cho khách
thích kỳ nghỉ với thời tiết ấm áp,
hãy chọn những bức ảnh sáng,
ngoài trời thay vì những bức ảnh
tối hay chụp nội thất trong nhà.
Ảnh chính lý tưởng
`` Ảnh mặt tiền ấn tượng
`` Nội thất trang trí độc đáo hoặc
khác biệt
`` Ảnh hồ bơi, nếu đó là điểm thu
hút của nơi lưu trú
`` Quang cảnh phòng, nếu nằm
gần địa danh nổi tiếng
Loại ảnh chính không thu hút
__ Phòng tắm
__ Dịch vụ spa/Khu thể thao
__ Khu ẩm thực/nhà hàng
__ Khu dịch vụ hành chính, văn
phòng
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Nêu bật đặc điểm hấp dẫn
nhất của mỗi không gian với
cách chụp ảnh độc đáo

Nội dung hướng dẫn:
ĥĥ Mẹo chụp ảnh các phòng
ĥĥ Mẹo chụp ảnh khuôn viên và
không gian bên ngoài
ĥĥ Mẹo chụp ảnh tiện nghi và các
không gian chung

Người dùng web thường chỉ đọc chưa đến 28% nội dung trên
một trang,1 do đó ảnh cần phải truyền tải được trải nghiệm lưu
trú tại nơi lưu trú của quý vị. Việc thấy được các chi tiết và phong
cách có một không hai của nơi lưu trú sẽ giúp khách dễ hình
dung hơn về thời gian lưu trú, từ đó thúc đẩy họ đặt phòng.

Đăng tải những hình ảnh quan
trọng

Những nơi lưu trú quảng bá từng
loại phòng bằng hình ảnh độc đáo
trung bình đạt tỷ lệ đặt phòng cao
hơn 11%.2 Hãy tìm hiểu cách thể
hiện sự khác biệt của từng khu vực
với những lời khuyên về bí quyết tạo
phong cách, tiêu điểm và góc chụp.

Quảng bá cộng đồng địa phương

Nêu bật những đặc điểm độc đáo

Khi quyết định sẽ đặt phòng tại nơi
lưu trú nào, khách thường coi trọng
địa điểm hơn so với tiện nghi, giá cả
và đánh giá.3 Hãy giúp họ hình dung
cộng đồng địa phương qua hình ảnh
nổi bật về không gian bên ngoài.

Khi tìm kiếm một tiện nghi, khách
luôn muốn thấy tận mắt tiện nghi
đó. Hãy quảng bá những đặc điểm
riêng biệt của nơi lưu trú với hướng
dẫn chụp ảnh hồ bơi, phòng thể
dục và các tùy chọn về ẩm thực.

1. Nielsen Norman Group, 2008. 2. Nghiên cứu của Expedia, 2015.
3. Chỉ số Thị trường ngành Du lịch toàn cầu, 2012.

Tìm hiểu bí quyết chọn đúng góc
chụp và tận dụng ánh sáng để khắc
họa rõ nét nhất các khu vực của nơi
lưu trú mà khách muốn thấy. Hãy
chia sẻ định hướng này với nhiếp
ảnh gia chuyên nghiệp mà quý vị
thuê hoặc áp dụng để tự chụp ảnh,
cải thiện thư viện ảnh của quý vị.

Phòng
Với mỗi loại phòng, Expedia đề xuất nên có ba ảnh khác nhau và một ảnh phòng tắm—tổng
cộng là bốn ảnh cho mỗi loại—nhưng quý vị cũng nên chụp thêm ảnh để có thể chọn ra ảnh
mình yêu thích.

Nêu bật bản sắc và
phần tinh túy nhất
của nơi lưu trú
Sử dụng ánh sáng tự nhiên
Ánh sáng tự nhiên bao giờ cũng cuốn
hút hơn ánh sáng nhân tạo. Hãy chụp
ảnh vào ban ngày và kéo rèm lên để
phòng có ánh sáng tự nhiên. Quý vị
cũng có thể che bằng rèm trong suốt
để giảm tình trạng ảnh bị lóa trong khi
ánh sáng vẫn chiếu được vào phòng.
Trao đổi với bộ phận dịch vụ dọn
phòng
Hãy sắp xếp buổi chụp sau khi bộ phận
dọn phòng vệ sinh phòng và trước khi
khách nhận phòng, đây là thời điểm
phòng sạch sẽ nhất. Một số nhiếp ảnh
gia còn đề nghị người dọn phòng hỗ
trợ họ trong suốt thời gian chụp.
Kiểm tra những chi tiết cuối cùng
Tắt tivi. Vuốt phẳng chăn và khăn trải
giường. Dành thời gian sắp xếp đồ
đạc và rèm cửa trước khi bắt đầu.
Tránh thêm những chi tiết vốn không
có trong phòng khi khách đến như
cánh hoa hoặc quà tặng.
Chụp lại những chi tiết
đáng chú ý về phòng
Nếu các loại phòng khác nhau có đặc
điểm khác nhau, như quang cảnh, khu
vực tiếp khách hoặc phòng tắm lớn
hơn, hãy chụp lại các đặc điểm đó.
Những hình ảnh này thường sẽ khiến
khách muốn nâng hạng phòng.

Các phòng rất dễ bị nhầm
với nhau, chính vì vậy nên
trước khi bắt tay vào chụp,
tôi thường viết loại phòng lên
giấy nhớ rồi chụp lại. Như
vậy, tôi sẽ biết được tất cả
ảnh sau tờ giấy nhớ đó là
phòng ‘Deluxe’, cho đến khi
thấy ảnh tờ giấy nhớ tiếp
theo có tên ‘Executive’.
MICHAEL DOWN
NHÀ SẢN XUẤT NỘI DUNG TRUYỀN
THÔNG CỦA EXPEDIA

Chụp ảnh từ cả bốn góc
Sử dụng đường chéo để ảnh có chiều sâu hơn và thu hút người xem vào
tiêu điểm. Chụp ảnh từ các góc khác nhau trong phòng, quý vị sẽ có thêm
nhiều lựa chọn để tìm ra bức ảnh đẹp nhất. Nếu điều kiện cho phép, hãy
tránh chụp những chi tiết như lỗ thông gió và thùng rác.

Mẹo chụp phòng tắm
Hình ảnh phản chiếu
Chú ý hình ảnh phản chiếu của
người chụp trong gương, cửa
buồng tắm vòi sen và cửa sổ.
Thử mở cửa buồng tắm vòi sen
ở nhiều góc khác nhau.
Ánh sáng

Chụp vài hình ảnh trực diện
Sử dụng đường lưới của kính ngắm để đảm bảo các đường thẳng đứng
đều nằm ngay ngắn. Lấy kết cấu kiến trúc của phòng làm cơ sở, nhắm
camera sao cho thẳng hàng với một trong các bức tường. Định vị các tiêu
điểm quý vị muốn tập trung vào (gối, cửa sổ) tại các giao điểm trên lưới.

Thử cài đặt camera ở chế độ phơi
sáng cao hoặc trong thời gian dài
để khắc phục mọi vấn đề do thiếu
sáng. Nếu quý vị chụp phòng tắm
với những gam màu tươi sáng
như màu trắng, việc giảm mức độ
hoặc rút ngắn thời gian phơi sáng
sẽ giảm tình trạng ảnh bị lóa.
Không gian nhỏ
Chụp những không gian nhỏ hẹp
từ trên cao để bao quát được
nhiều khung cảnh hơn. Nếu có
thể, hãy tạm tháo cửa phòng tắm
để chụp được tối đa không gian
bên trong.
Gọn gàng và ngăn nắp

Thử chụp giường ngủ từ góc thấp hơn
Góc chụp này sẽ giúp phòng trông ấn tượng hơn, đồng thời khiến bố cục ảnh
đa dạng hơn. Nếu quý vị dùng giá ba chân, hãy đặt giá thấp hơn tầm vai.

Lau thật sạch gương cùng toàn
bộ bề mặt, và đừng quên đóng
nắp bồn cầu. Chuẩn bị một cuộn
giấy vệ sinh đầy đủ và được gấp
gọn để khách biết phòng tắm đã
được dọn sạch.
Chi tiết nhỏ

Chụp ảnh sàn và trần nhà tương đương nhau
Cách chụp này sẽ khiến ảnh phòng trông cân bằng hơn. Nếu có thể, quý vị
hãy cố gắng chụp sàn nhà. Phòng không có sàn thường khiến người xem
có cảm giác không chắc chắn. Không phải lúc nào quý vị cũng cần chụp ảnh
cả phòng. Đôi lúc, chỉ một góc nhỏ cũng thể hiện được cảm giác mà căn
phòng mang lại trên thực tế.
4. Nghiên cứu của Hotels.com, 2015.

Khăn treo trên giá phải có độ dài
ngang bằng nhau và trông thật
cao cấp. Tương tự, khăn cuộn
cũng phải là khăn mới và cao
cấp. Khăn cuộn phải được đặt
quay về cùng một hướng, với nếp
gấp hướng về phía camera.

60% khách vô
cùng coi trọng
ảnh phòng tắm.4

Khuôn viên và không gian bên ngoài
Những hình ảnh thể hiện được mối tương quan giữa nơi lưu trú và cộng đồng xung quanh luôn
được khách yêu thích hơn, điều này đặc biệt đúng với các nơi lưu trú trong thành phố. Với
những hình ảnh sử dụng ánh sáng và chuyển động, khách sẽ dễ dàng hình dung về những
hoạt động ngay bên ngoài nơi lưu trú.

Thể hiện mối tương
quan giữa nơi
lưu trú với không
gian xung quanh
Nắm bắt khoảnh khắc
Chọn “giờ vàng” trong nhiếp ảnh để
chụp ảnh ngoài trời—đó là khoảnh
khắc ngay sau khi mặt trời mọc hoặc
ngay trước khi mặt trời lặn. Ảnh chụp
ban ngày thường thể hiện được thời
tiết dễ chịu và cảnh quan cuốn hút,
còn ảnh chụp về đêm lại tạo dựng bầu
không khí thân mật với ánh sáng rực
rỡ, vui tươi từ nguồn sáng gián tiếp.
Chụp các tiện nghi ngoài trời
Nếu nơi lưu trú có sẵn xe đạp phục
vụ khách, quý vị nhất định phải chụp
lại. Nhưng nếu quán cà phê kế bên
không thuộc về nơi lưu trú, quý vị nên
bỏ qua. Hãy giúp khách hình dung về
những trải nghiệm đang chờ đón khi
họ đến nơi lưu trú, hoặc khi họ ra khỏi
phòng để dùng bữa sáng.
Tránh lạc đề
Quý vị không nên chụp ảnh các
địa danh hoặc cảnh quan trong
khu vực mà quý vị không thể
thấy được từ nơi lưu trú. Điều
này sẽ khiến khách thất vọng.
Quảng bá địa điểm của nơi lưu trú
Nếu nơi lưu trú ở cách xa thành phố,
quý vị hãy chụp ảnh không gian bên
ngoài sao cho truyền tải được cảnh
thiên nhiên thư thái của khu vực xung
quanh. Còn nếu nơi lưu trú ở quảng
trường thành phố, quý vị hãy hướng
camera lên trên để thể hiện kiến trúc
xung quanh.

Tiện nghi và các không gian chung
Trong trường hợp khách bấm xem trang của quý vị sau khi tìm kiếm tiện nghi như hồ bơi hoặc
phòng thể dục, việc giới thiệu với họ ảnh về tiện nghi này có thể thuyết phục họ đặt phòng.

Giới thiệu với
khách những
đặc điểm có
một không hai
Tiền sảnh
Khách thường thích tiền sảnh tươi
sáng và tràn ngập ánh sáng, có chỗ
ngồi thoải mái để họ có thể thư giãn,
tìm hoạt động tiếp theo hoặc cập
nhật thông tin trên mạng xã hội.
Tiện nghi chính
Ảnh hồ bơi, trung tâm hành chính
văn phòng, spa, bữa sáng hoặc
quán cà phê trong khuôn viên sẽ
giúp nơi lưu trú trở nên khác biệt.
Khu ẩm thực
Nêu bật mọi trải nghiệm ẩm thực
độc đáo như khu ẩm thực chung,
các không gian dã ngoại hoặc
những món đặc sản trong vùng.
Nếu nơi lưu trú có phục vụ bữa
sáng, quý vị đừng quên chụp
ảnh các điểm phục vụ, buffet
hoặc một số tùy chọn gọi món.

Chúng tôi ưu tiên việc nhiếp
ảnh gia chụp ảnh không gian
trống trong nhà hàng. Như vậy
thì khi chúng tôi bán cho các
nhóm và sự kiện, họ có thể
hình dung ra bất cứ thứ gì mà
họ muốn, thay vì bị gò bó bởi
cách sắp đặt của chúng tôi.

Không gian chung và phong cách
trang trí
Quảng bá phong cách của nơi
lưu trú qua hình ảnh về công trình
nghệ thuật nổi bật hoặc những
kỷ vật thể thao. Ảnh chụp cầu
thang từ trên cao cũng có thể
mang lại hiệu ứng ấn tượng.

LIZZIE RAUDENBUSH
KIMPTON SHOREBREAK
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Quý vị có thể viết một tiêu
đề thật
Mẹo
chụp
hấpảnh
dẫn,
bằng
thậm
điện
chí
là tiêudiđề
thoại
động
gồm nhiều dòng
Đây là ví dụ về một tiêu đề phụ có độ dài đáng
kể và gồm nhiều dòng

Tận dụng tối đa công nghệ chụp
ảnh trên điện thoại di động

Nội dung hướng dẫn:

Nhờ những công nghệ mới nhất trên điện thoại di động, khả
năng chụp ảnh độ phân giải cao giờ đây nằm ngay trong túi quý
vị. Quý vị có thể chụp những bức ảnh đầy cảm hứng về nơi lưu
trú bằng camera trên điện thoại di động mà không phải tốn tiền
thuê nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Chỉ cần nắm bắt được cách
tận dụng tối đa camera trên điện thoại di động, quý vị sẽ tạo ra
những bức ảnh có sức ảnh hưởng lớn hơn, thu hút hơn.

Tìm các cài đặt camera trên điện
thoại di động giúp chụp ảnh chất
lượng cao cũng như các mẹo
hướng dẫn cách tạo những bức ảnh
cuốn hút và khắc phục khó khăn
trong thiết lập bố cục. Chỉ cần làm
theo lời khuyên này, quý vị sẽ nhanh
chóng chụp được những bức ảnh
chuyên nghiệp bằng công cụ mà
quý vị có sẵn trong tay.

Chụp ảnh chuyên nghiệp, không
cần nhiếp ảnh gia

Tránh những lỗi thường gặp khi
chụp ảnh

Hầu hết điện thoại di động đều có
khả năng chụp ảnh độ phân giải
cao. Hãy xác minh các tính năng
của camera qua thông tin trực
tuyến của nhà sản xuất, sau đó làm
theo hướng dẫn của chúng tôi.

Tận dụng công cụ trên điện thoại

Biến ảnh chụp nhanh thường
ngày thành ảnh chuyên nghiệp
giống như trong phòng trưng bày
với các công cụ tạo lập bối cảnh
trên điện thoại di động và một số
tiêu chuẩn thiết kế của ngành.

ĥĥ Cài đặt về độ sáng và độ rõ nét
ĥĥ Hướng dẫn thiết kế trên điện
thoại di động

Đừng nản lòng khi điều kiện ánh
sáng không thuận lợi hay góc chụp
quá khó. Hãy lên kế hoạch trước
để khắc phục những khó khăn khi
thiết lập bố cục và điều kiện chụp.

Điều chỉnh cài đặt

Vẻ đẹp nằm ở sự đơn
giản

Sử dụng cài đặt trên điện thoại di động để tạo ra những bức
ảnh trông thật chuyên nghiệp. Với cài đặt phù hợp và một vài
mẹo hữu ích, camera trên điện thoại di động có thể chụp được
những bức ảnh tuyệt mỹ.

Sử dụng ánh sáng tự nhiên

Dùng chế độ HDR
Thay đổi cài đặt thành High resolution (Độ phân giải cao), High definition
(Độ nét cao) hoặc High dynamic range (HDR) (Dải tương phản động mở
rộng). So với các cài đặt khác, cài đặt này sẽ giúp quý vị chụp được ảnh
có chất lượng, độ rõ nét, độ sâu màu và độ sáng cao hơn. Để tìm nút điều
khiển HDR, hãy mở thanh tiêu đề của app trên điện thoại di động hoặc vào
phần cài đặt app trên điện thoại.
Ảnh chụp không dùng chế độ HDR:

Ảnh chụp dùng chế độ HDR:

Khi cần chụp ảnh mà không có
ánh sáng mặt trời, hãy điều chỉnh
độ phơi sáng thay vì dùng đèn
flash. Nếu vẫn cần có thêm ánh
sáng, hãy đặt một nhãn dính
mỏng màu trắng hoặc một mảnh
khăn giấy lên đèn flash để đèn
cho hiệu ứng nhẹ nhàng hơn.
Giữ chắc máy
Chú ý không nghiêng điện thoại
về phía trước hoặc phía sau. Bởi
khi đó, các đường thẳng đứng
sẽ bị nghiêng theo. Giơ cao hoặc
hạ thấp điện thoại để chụp được
đối tượng mong muốn. Để giữ
cho điện thoại cân bằng và vững
chắc, hãy đặt điện thoại lên giá
ba chân hoặc một chồng sách.
Không sử dụng tính năng
phóng to kỹ thuật số

Điều chỉnh độ phơi sáng
Độ phơi sáng là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để cải thiện môi
trường thiếu sáng. Khi quý vị thiết lập độ phơi sáng cao hơn, lượng ánh
sáng đi vào ống kính sẽ tăng lên, tạo ra những bức ảnh rực rỡ và sống
động hơn.
Trên điện thoại di động, phần cài đặt độ phơi sáng thường có biểu tượng
mặt trời bên cạnh “ô theo dõi lấy nét tự động”. Ở một số dòng điện thoại, khi
chụp hình, quý vị có thể chạm vào màn hình để lấy nét tập trung vào một
vùng, khi đó ô lấy nét tự động sẽ xuất hiện và làm nổi bật phần rõ nhất của
bức ảnh. Bên cạnh ô đó là biểu tượng mặt trời cho phép quý vị tăng hoặc
giảm độ phơi sáng.
Cũng có vài dòng điện thoại cho phép quý vị giữ một điểm trên ảnh để lấy
nét, đồng thời điều chỉnh độ phơi sáng bằng cùng một thao tác. Một số dòng
khác lại có sẵn “chế độ chuyên nghiệp” trong cài đặt để quý vị điều chỉnh độ
phơi sáng. Hãy tìm hiểu qua tính năng này trước khi chụp ảnh.

Tính năng phóng to sẽ làm
mờ ảnh. Thay vào đó, hãy di
chuyển sát vào mục tiêu để chụp
được bức ảnh mong muốn.
Bỏ qua các bộ lọc
Không nên sử dụng các app
chỉnh sửa ảnh để thêm bộ lọc
hay chỉnh sửa ảnh. Và vì ảnh
quý vị cần chụp là ảnh tĩnh nên
nếu camera trên điện thoại có
tính năng Live (Ảnh động), hãy
tắt tính năng này.

Trong trường hợp phòng tối
và quý vị đứng đối diện với
cửa sổ, ảnh quý vị chụp được
thường sẽ là ảnh ngược sáng.
Khi đó, hãy đi về phía bên kia
phòng và quay lưng về phía
cửa sổ. Như vậy, hướng quý vị
chụp sẽ tràn ngập ánh sáng.
MICHAEL DOWN
NHÀ SẢN XUẤT NỘI DUNG
TRUYỀN THÔNG CỦA EXPEDIA

Tư duy như nhà thiết kế
Sử dụng những nguyên tắc thiết kế đơn giản và các chức năng trên điện thoại di động để tạo ra
những bức ảnh cuốn hút. Đường lưới sẽ giúp ảnh ngay ngắn hơn và dễ tạo bố cục hơn.

Đường lưới
Việc thêm đường lưới vào trình xem
ảnh sẽ giúp quý vị thấy được các
đường thẳng đứng và nằm ngang
xuất hiện trong ảnh. Các đường
thẳng này sẽ không hiển thị trong
ảnh—chúng chỉ giúp quý vị thiết lập
bố cục ảnh.
Ảnh có tường ở góc trông thường
méo mó. Để tránh hiện tượng này,
hãy căn chỉnh các đường thẳng
đứng và nằm ngang trong ảnh bằng
đường lưới.
Đường lưới sẽ giúp quý vị sắp xếp các tiêu điểm chính trong ảnh. Trên hầu hết điện thoại, quý vị đều có thể bật
đường lưới ở phần cài đặt app camera nằm trong chính app hoặc phần cài đặt chung của điện thoại trong mục Ảnh
hoặc Camera. Hãy tìm tùy chọn Lưới hoặc Đường lưới, rồi Bật tính năng này.

Quy tắc một phần ba
Bố cục chính là cách sắp xếp các
thành tố trong ảnh. Khi bắt đầu
thiết lập bố cục, các nhiếp ảnh gia
thường sử dụng “Quy tắc một phần
ba”. Quy tắc này dựa trên giả thuyết
về việc mắt người thường bị thu hút
bởi những bức ảnh được chia làm
ba phần và các đối tượng chính sẽ
nằm trong các đường phân chia
ba phần đó. Hãy định vị đối tượng
chính quý vị muốn chụp tại giao
điểm của các đường phân chia này
để thu hút người xem.
Sử dụng đường lưới để căn chỉnh
ảnh. Sau đó, định vị đối tượng quý
vị muốn làm nổi bật dọc theo các
đường thẳng hoặc tại giao điểm của
các đường này.
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Ảnh nơi lưu trú - Những vấn
đề cần kiểm tra
Hãy sử dụng danh sách dưới đây để kiểm tra xem hình ảnh quý vị đăng tải
có phù hợp nhu cầu của khách hay không. Quý vị có thể tham khảo số lượng
hình ảnh tối thiểu Expedia Group đề xuất bên dưới. Tuy nhiên, quý vị nên chụp
nhiều ảnh cho mỗi hạng mục và chọn hình ảnh ấn tượng nhất để đăng tải.

Kích thước ảnh
Chọn ảnh có kích thước 2.880
pixel ở cạnh dài nhất. Chúng
tôi có thể không hỗ trợ ảnh có
kích thước cạnh dài nhất nhỏ
hơn 1.000 pixel.

 Mặt tiền: Nên có tối thiểu 1 ảnh tòa nhà và khu vực xung quanh (hoặc nhiều hơn) để khách có thể nhận biết nơi chốn.
 Cổng vào / sảnh: Nên có tối thiểu 1 ảnh cổng vào, sảnh, quầy tiếp tân và mọi khu vực chung hoặc khu đón tiếp
để khách có thể hình dung.
Phòng: Nên có tối thiểu 4 hình ảnh cho 1 loại phòng, trong đó có 1 ảnh phòng tắm. Đừng quên thêm một ảnh
quang cảnh phòng và một ảnh nhà bếp, nếu có. Chụp lại từng chi tiết của căn phòng, bao gồm tiện nghi, dịch vụ chi
tiết của loại phòng đó ví dụ bàn hay ghế ngồi.
Loại phòng 1
Phòng có giường 
Phòng tắm

Đặc điểm phòng 1 
Đặc điểm phòng 2 
Đặc điểm phòng 3 

Loại phòng 2






Loại phòng 3






Tiện nghi, dịch vụ chính: Nhiều tiện nghi, dịch vụ
quý vị cung cấp cần từ 1 ảnh trở lên. Sau đây là vài
ví dụ.
 Hoạt động giải trí và thể thao
 Bãi biển
 Trung tâm thể thao
 Trò chơi và giải trí có thưởng
 Hồ bơi
 Safari / Tham quan
 Trượt tuyết
 Spa

Loại phòng 4






Loại phòng 5






Loại phòng 6






Khu ẩm thực/nhà hàng: Chụp ảnh nội thất khu ẩm
thực/nhà hàng và các món ăn đặc trưng.
 Bar
 Bữa sáng
 Phục vụ ăn uống tại phòng
 Bếp (dùng chung)
 Tùy chọn ẩm thực địa phương
 Nhà hàng

Danh thắng trong khu vực (đăng tải trong mục riêng) và hình ảnh bổ sung:
 ____________________

 ____________________

 __________________
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