
ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ



Η σημασία των 
φωτογραφιών στην 
εποχή μας

Η εφαρμογή της ψηφιακής 
τεχνολογίας στο χώρο της 
“Επαγγελματικής Φωτογραφίας”
σε συνδυασμό με την ραγδαία 
ανάπτυξη των διαδικτυακών 
εφαρμογών έχουν προσδώσει στην 
φωτογραφία ένα διαφορετικό ρόλο 
από αυτό που μέχρι πριν μερικά 
χρόνια γνώριζαν οι υπεύθυνοι για 
την εικόνα και την επικοινωνία μίας 
επιχείρησης.



Σημασία των Φωτογραφιών στη 
Παρουσίαση μίας Ξενοδοχειακής 
μονάδας.

• Μια επιτυχημένη φωτογράφιση θα φέρει πίσω το κόστος 
της πολλαπλάσια μια και θα προσελκύσει πελάτες στο 
ξενοδοχείο σας. 

• Ένας πελάτης ξενοδοχείου βασίζεται στις φωτογραφίες 
του ξενοδοχείου για να καταλήξει στην απόφαση σχετικά 
με το ποιο θα επιλέξει για τη διαμονή του. 



Βρείτε το σωστό 
άτομο. 

• Το βήμα αυτό δεν αφορά το 
φωτογράφο αλλά το κατάλληλο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης σας 
οποίος θα κάνει την έρευνα και 
την αξιολόγηση για τη τελική 
επιλογή του καλύτερου 
φωτογράφου.

• Κάποιος με “οπτικό μάτι", που να 
ασχολείται με τις  πωλήσεις και το 
μάρκετινγκ του ξενοδοχείου σας.



Πως θα κάνετε 
την έρευνα σας

• Αρχίστε με το διαδίκτυο, αναζητώντας με 
χρήση των κατάλληλων λέξεων / φράσεων

• Μελετήστε προσεκτικά τις ιστοσελίδες των 
φωτογράφων που θα παρουσιαστούν στην 
αναζήτηση σας στο Google.



Πότε πρέπει να κάνετε την 
έρευνα σας.

• Ξεκινήστε την αναζήτησή σας αρκετά 
νωρίς ακόμα και κατά την διάρκεια της 
κατασκευής αν δημιουργείτε μία νέα 
ξενοδοχειακή μονάδα ή της 
ανακαίνιση, ώστε να είστε έτοιμοι 
όταν ολοκληρωθεί το έργο. 

• Αν είναι υφιστάμενο ξενοδοχείο 
ξεκινήστε την έρευνα σας πριν από το 
τέλος της σαιζόν.



Πως θα Επιλέξτε 
Φωτογράφο

• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

• ΓΝΩΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

• ΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ RAW

• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ PHOTOSHOP

• PORTFOLIO

• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ WEBSITE



Πως θα κλείσετε τη συμφωνία.

• Ζητήστε προσφορά. 

• Περιγράψτε με ακρίβεια τη μονάδα και τις 
ανάγκες σας ως προς το φωτογραφικό υλικό το 
οποίο επιθυμείτε να έχετε και θέλετε να σας 
δημιουργήσει ο φωτογράφος που θα επιλέξετε.

• Αν το αναγραφόμενο κόστος δεν είναι ξεκάθαρο, 
ζητήστε μία ανάλυση του, από τα επιμέρους 
κόστη που το απαρτίζουν. 

• Διευκρινίστε αν η χρέωση βασίζεται σε 
χρονοχρέωση ή στις λήψεις / θέματα που θα 
παραλάβετε. 



Πως θα κλείσετε τη συμφωνία

• Διαπιστώστε αν υπάρχουν «έξοδα μετακίνησης»  ιδιαίτερα 
αν η απόσταση του σημείου φωτογράφισης απέχει 
σημαντικά από την έδρα του φωτογράφου.

• Μη κρύψετε ανάγκες σε οπτικό υλικό που θέλετε π.χ. 
Αξιοθέατα & παραλίες της περιοχής. Ακόμα και αν ο 
φωτογράφος δεχτεί να σας τις κάνει χωρίς να πληρωθεί, δεν 
θα θέλατε να νοιώθει «χαμένος» από τη συμφωνία σας.

• Επιβεβαιώστε ότι ο φωτογράφος έχει Α.Φ.Μ. και ότι είναι σε 
θέση να σας εκδώσει τιμολόγιο, ακόμα και αν τελικά δεν το 
ζητήσετε. Ο φωτογράφος ο οποίος έχει φορολογική 
υπόσταση είναι ένα καλό σημάδι όσο αφορά την 
επιχειρηματική του υπόσταση.



Γνωρίστε τον φωτογράφο. 

• Πριν να προσλάβετε έναν επαγγελματία, αν η 
απόσταση από την έδρα του μέχρι το ξενοδοχείο σας 
είναι λογική, ζητήστε να τον συναντήσετε. Αν η 
απόσταση δεν το επιτρέπει, επιδιώξτε να έχετε μία 
τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του.

• Διαπιστώστε αν μπορείτε να συνεργαστείτε μαζί του; 

• Ζητήστε του να σας ενημερώσει για το τρόπο που 
δουλεύει και το στυλ των λήψεων του. 

• Διαπιστώστε αν σας κάνει και αυτός ερωτήσεις και 
έχει τη διάθεση  να ακούσει τις ανάγκες σας και να 
συνεργαστεί μαζί σας.



Πως θα προετοιμαστείτε για μία 
αποτελεσματική φωτογράφιση.

• Υπολογίστε σωστό το χρόνο που απαιτείται για τη 
φωτογράφιση.

• Καταγράψτε όλα τους χώρους και τα θέματα που θέλετε να 
φωτογραφηθούν.

1. Δωμάτια

2. Ρεσεψιόν

3. Εστιατόρια

4. Πρωϊνό με μπουφέ

5. Συνεδριακό

6. Εξωτερικά πλάνα ξενοδοχείου

7. Πισίνα ξενοδοχείου

8. Φωτογραφίες Περιοχής



Τι πρέπει να κάνετε κατά τη 
διάρκεια της φωτογράφισης

• Φροντίστε τα δωμάτια και οι χώροι να 
είναι έτοιμα και ελεγμένα πριν από τη 
φωτογράφιση τους.

• Κάποιος από το προσωπικό πρέπει να 
είναι διαθέσιμο σε όλη τη διάρκεια 
της φωτογράφισης.
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