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Fotoğraflar site ziyaretçilerinin online rezervasyon 
aşamasında karar vermelerinde çok büyük bir 
etkendir. Kullanıcılar tesisinizi birebir göremedikleri 
için eklediğiniz fotoğraflara güvenerek rezervasyon 
tercihlerini yaparlar. 

Araştırmalara göre ziyaretçilerin %92’sinin  
fotoğrafları olan bir tesiste rezervasyon yapma 
ihtimali çok daha yüksek. 

NEDEN FOTOĞRAF?
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Booking.com’da yaptığımız testlerde, tesise 
ait 24  fotoğraf ve bir banyo fotoğrafı dahil 
her oda tipinden 4 fotoğraf eklenildiğinde 
dönüşüm oranının olumlu etkilendiğini 
gördük. 

Websitemizde en iyi görünen fotoğraf türü 
yatay fotoğraflardır. Önerilen fotoğraf boyutu 
2048 x 1536 pikseldir (yaklaş ık 3.1 
megapiksel). 
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NEDEN FOTOĞRAF?



Profesyonel bir fotoğrafçı tutmak elbette işe 
yarayacaktır fakat kesinlikle gerekli değildir.

Bu kılavuzdaki basit adımları uygulayarak en 
temel çekim cihazlarıyla dahi tesisinizi görsel 
o l a r a k p a z a r l a y a c a k f o t o ğ r a fl a r ı 
yakalayabilirsiniz.
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NEDEN FOTOĞRAF?



NASIL
FOTOĞRAFLAR

EKLENMELİ
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DIŞ CEPHE

İlk izlenimler önemlidir! Dış cephe fotoğrafları potansiyel konukların arama sonuçları sayfasında genellikle ilk gördükleri fotoğraftır. 
Dürüst ve gerçekçi çekimler, konukların beklentilerini en baştan belirler ve daha fazla bilgi almak için tesisinizi tıklama ihtimallerini 
yükseltir. Güzel bir dış cephe fotoğrafı ayrıca konuklar geldiğinde tesisinizi kolayca bulmalarına da yardımcı olur.
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LOBİ/RESEPSİYON

Bir tesisin kendine has karakteri en iyi lobi veya resepsiyon alanı gibi ortak yerlerde yansıtılır. Lobi veya resepsiyon 
alanına ait fotoğraflar, potansiyel konuklara tesise vardıklarında nasıl bir tecrübe yaşayacaklarının ipucunu verir. 
Bu fotoğraflardaki detaylar, tesisinizde nasıl karşılanabileceklerini konuklara göstermiş olur.
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ORTAK ALANLAR

Restoran, yemek odası, bahçe teras veya ortak mutfak gibi konukların yemeklerini yiyebilecekleri ve/veya 
dinlenebilecekleri ortak alanların öne çıkarılması son derece önemlidir. İç tasarımınız ve ambiyansınızın 
yenilenmesi için ayrıca çaba harcadıysanız bunu göstermenin en iyi yolu fotoğraflar!  
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YEMEK

Araştırmalarımıza göre kahvaltı (ve daha da önemlisi kahvaltı çeşitleri) konuklarımız için çok önemli! Yumurta 
standınız, organik meyve tezgahınız ve/veya dünya mutfaklarından açık büfe kahvaltınız varsa bunları 
fotoğraflarınızda gösterin. Aynı şey sunduğunuz özel yemekler veya kokteyl ve kanepeler için de geçerli.
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OLANAKLAR

Websitemizde gezinen konuklar çoğunlukla tesisinizin sunduğu olanakları görmek istiyordur. Kapalı havuzunuzun, 
spor salonunun, spa veya özel plajın fotoğrafları var mı? Fotoğraflar metni en iyi destekleyen araçlardır ve 
konukları rezervasyon yapmaya ikna eder!
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ODALAR
En önemlisi oda fotoğrafları. Aslında 
oda fotoğrafları olmayan tesisler 
sitemizde dikkat çekmekte zorlanıyor.

Oda fotoğraflarınızı iyi kullandığınızdan 
emin olmak için farklı açılardan 
çekilmiş ve odanın olabildiğince büyük 
bir kısmını gösteren fotoğraflar çekin. 

Şu aç ı la rdan 4 oda fotoğ ra f ı 
eklemenizi öneriyoruz: 

•  Kapıdan çekilmiş 1 fotoğraf 
•  Pencereden çekilmiş 1 fotoğraf
•  Özel detay veya manzarayı gösteren 

1 fotoğraf
•  Banyoya ait 1 fotoğraf

Banyo fotoğrafları konuklar için son 
derece öneml i ! Ku l lan ıc ı la r ımız 
tesisinizde neyle karşılaşacaklarını 
bilmek istiyorlar.
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Sitemiz üzerinden birden fazla oda tipi satıyor olabilirsiniz. Bu durumda odalar arasındaki 
farkı fotoğraflarınızda olabildiğince göstermeye çalışın. 

Bazı oda tiplerinin diğerlerine göre daha pahalı olmasına sebep olan büyüklük, manzara 
ve/veya ayrı oturma alanı gibi özellikleri gösteren fotoğraflar eklemeyi unutmayın.

VS
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ODALAR



Aynı oda kategorisinde farklı odalar 
sunuyor olabilirsiniz.

Böyle bir durumda tüm odaların 
fotoğraflarını çekerek bu kategoriden 
rezervasyon yapan bir konuğun neler 
beklemesi gerektiğini tam olarak 
gösterin. 

Fotoğraflarınızda şunları yansıtmaya 
çalışın:

•  Farklı dekor
•  Farklı düzen
•  Farklı manzara
•  Farklı yatak düzeni

ÖNER İ ! Websitemizde her oda 
kategorisi için en fazla 10 fotoğraf 
görüntülenebilmektedir. Odanızı en iyi 
yansıtan fotoğrafları seçmeye çalışın!
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ODALAR



MANZARA

Odalarınızda balkon veya teras varsa, üstelik manzaralıysa dönüşüm oranınıza inanılmaz bir katkısı olabilir! Fakat beklentileri 
karşılamak adına konuklara garanti edebileceğiniz manzaraların fotoğraflarını ekleyin. 15	  



FOTOĞRAF 
 

İPUÇLARI VE ÖNERİLER
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ÇEKİMİ	  
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Ne tip bir kamera kullanıyor olursanız olun (akıllı telefon veya profesyonel DSLR) resim boyutunuzun en büyük ve en yüksek kalite olarak 
ayarlandığından emin olun. Websitemiz için en uygun fotoğraf boyutu en az 2048 x 1536 piksel veya 3.1 megapiksel olmalıdır. Bu 
boyutlardaki fotoğraflar, bulanıklaşmadan ve mozaikleşmeden masaüstü bilgisayarlar veya mobil cihazlardan görüntülenebilir.

ÇÖZÜNÜRLÜK ÖNEMLİDİR



IŞIK
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Işıklandırmadan bahsederken aslında kamera flaşı 
yardımıyla oluşturulan ışıktan değil doğal ışıktan 
bahsediyoruz.

İç mekan fotoğrafları için doğal ışığın bol olduğu 
günleri seçin. Tüm perdeleri ve odadaki ışıkların 
hepsini açın. Bu doğal ortam insan gözüne en rahat ve 
güzel görünen ortamdır.

Mümkün olduğunca flaş kullanmayın. Flaş fotoğrafı 
düzleştirir ve fotoğraf derinliğini azaltır.




DÜZEN
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Fotoğrafınızı çekmeden etrafınıza bir bakın. Yatak 
düzgün mü? Sehpa dağınık mı? Bazen çarşafları biraz 
düzeltmeniz bile inanılmaz bir değişiklik yaratabilir. 

Her şeyin doğru bir yerde olması ve biraz düzen, 
çektiğiniz fotoğrafların kalitesini yükseltebilir. 
Örneğin içinde çiçek olan bir vazo, beyaz bir odaya 
renk katacaktır.

Fakat her şeyde olduğu gibi burada da denge en 
önemli şey. Resimlediğiniz oda veya tesis olanağının 
fotoğrafın odak noktası olduğundan ve ek unsurların 
çok fazla dikkat dağıtmadığından emin olun. 
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ÜÇTE BİR KURALI 
Fotoğraf kompozisyonunun en önemli 
prensiplerinden biri üçte bir kuralıdır. 
 
Temel olarak resminizi (yatay ve dikey 
olarak) çeyreklere ayırarak 9 eşit parça 
halinde görmeniz fikrine dayanır. 
Araştırmalara göre insanların gözleri 
resmin ortasına değil, bu hatların 
kesiştiği yere odaklanıyor. 
 
Fotoğrafınızdaki en önemli kısmı bu 
hayali hatlardan birine denk getirerek 
fotoğrafınıza daha dengeli ve doğal bir 
çerçeve oluşturabilirsiniz.  



KÖŞELERDEN ÇEKİM
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Bir diğer kompozisyon tekniği ise odanın veya tesis olanağının köşelerinden çekim yapmaktır. Bu 
kolay ve etkili yöntemle fotoğraf çekmek, insanların gözünü asıl odak noktasına çeken çapraz hatlar 
oluşturmaktadır. Bu hatların kesişimi ayrıca fotoğrafa derinlik ve perspektif kazandırır. 



ÇEKİM BAŞLASIN 
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Artık hazırsınız! Kameranızı önerilen yükseklik olan 1.6 metreye ayarlayın ve 
tripod kullanarak ya da kameranızı düz bir yere koyarak titreme riskini 
azaltın.

Fotoğraf maceranızda size başarılar diliyoruz! Doğru fotoğrafları 
y a k a l a d ı ğ ı n ı z d a E x t r a n e t ' i n i z d e n e k l e m e y i u n u t m a y ı n : 
http://www.booking.com/extranet


