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Fototips
Att en bild säger mer än tusen ord är en sliten sanning som gäller i hög grad på
Internet. Många kunder som söker stugor på stugsajter anser bilder mycket
viktiga, ja många ignorerar helt enkelt stugor som inte har någon bild med i
översikter eller beskrivningar.
Vi vill förmedla lite tips om fotografering som kanske kan hjälpa dig att göra en
mer säljande presentation av ditt objekt. Färgbilder på objekten bör helst vara i
något av filformaten PNG (.png) eller JPEG (.jpg eller .jpeg). Av de format som
används på webben är det dessa två som är lämpliga för foton. De flesta
digitalkameror sparar bilderna du tar i formatet JPEG som standard. Oftast kan du
själv ladda upp ett begränsat antal bilder till stugsajten, varefter de visas
tillsammans med din objektbeskrivning.
Kameran
De digitala kamerorna är till stor fördel för amatören. Du kan omedelbart bedöma
resultatet efter en tagning och slösa med tagningarna till dess att du är nöjd. Men
rullfilmskameror (som man numera börjar kalla analoga) har också fördelar. Bara
de dyraste digitala proffskamerorna har en kapacitet (upplösning och
färgtolerans) som kan mäta sig med rullfilmens. En billig ”analog” kamera slår
ofta en mycket dyrare digital kamera när det gäller nyanser och lyster och är mer
förlåtande mot dina misstag i inställningarna.
De kameror som finns i moderna mobiltelefoner har en kapacitet i pixlar som är
tillräcklig för att ta bilder av din stuga för uppladdning på en stugsajt. Men dessa
kameror har ändå ännu begränsningar
- de saknar en genomsiktsökare som är värdefull under vissa ljusförhållanden
- de saknar ofta bra blixt, även om blixtutrustning ibland finns som
extrautrustning
- ofta tar det lång tid mellan avtryckning till dess att bilden exponeras.
Filformat och bildbehandling
JPEG är ett vanligt, komprimerat filformat som gör att du kan lagra stora bilder
på relativt litet minnesutrymme. PNG är ett nyare, komprimerat filformat speciellt
framtaget för att visa bilder via Internet. Den största skillnaden mellan dessa
format är att JPEG använder ”förstörande” komprimering (ger mindre filer),
medan PNG använder ”icke-förstörande” komprimering (ger något större filer).
Det finns nästan alltid begränsningar i hur stora bildfiler du kan ladda upp till
presentationen av ditt objekt/fritidshus i stugsajter. Om du har en för stor bild
finns många verktyg för att göra den mindre, till exempel standardprogrammet
Paint i Windows. I dessa program kan man ofta beskära bilden och konvertera
den till ett annat filformat. Om du vill förbättra dina bilder genom mer avancerad
manipulation behöver du ett program för bildredigering. Det mest kända
programmet för detta är Photoshop. Ett prisvänligt men fullvärdigt alternativ är
Paint Shop Pro som dock inte är lika känt i Sverige. Om du köper en dyrare
digitalkamera är det troligt att du får med ett redigeringsprogram. Det finns även
gratisprogram som klarar relativt avancerad bildredigering (justering av kontrast
och liknande).
När du ska arbeta med bilden i ett redigeringsprogram är JPEG och andra
”förstörande” filformat inte lämpliga. Konvertera i stället först bilden till det
format som ditt program rekommenderar och konvertera sedan tillbaka till JPEG
eller annat komprimerat format när din redigering är klar.
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Råd för bilder utomhus:
- Tänk på att ”tumnagelbilderna” i översiktslistorna på sajten är små. Din
stuga försvinner kanske helt om omgivningen får för stor plats på en sådan
bild.
- Vill du ha blått vatten så behöver himlen vara blå
- Lätt mulet väder ger ofta det bästa ljuset och de bästa färgerna
- Du får onaturliga färger om du fotograferar i solnedgång - men det kan
också bli fina effekter
- Lätta dimmor kan ge fina effekter på landskapsbilder
- Har du svårt att få med hela stugan på bild, passa på att fotografera när det
inte är löv på träden som skymmer
- En fiskare, skidåkare eller kanotist kan ge liv åt en bild.
- Barn, hundar, golfspelare mm på bilder drar till sig uppmärksamhet från
vissa kundkategorier som du kanske vill nå med din reklam.

Råd för bilder inomhus:
- Den bästa interiörbilden är kanske inte en bild på själva interiören utan en
bild på en planritning över huset. Har du ingen sådan kan du rita en skiss
med de viktigaste måtten utsatta. Fotografera eller scanna av skissen. Men
ta några bilder med kameran på interiören också…
- Städa ordenligt först. Plocka undan släktfotografier och se till att det inte
finns för mycket av prydnadssaker, blomkrukor och annat onödigt framme.
Det ska heller inte vara så mycket möbler att det ser trångt ut.
- Belysningen är viktig. Släpp in så mycket ljus utifrån som möjligt, och tänd
alla lampor även om det är mitt på dagen. Proffsen ljussätter ofta interiörer
med fotolampor men du kan komma långt med blixtljus. Har du ett löst
blixtaggregat kan du rikta blixten mot taket för att få ett mjukare ljus. Se
upp med blixtreflexer i speglar och blanka föremål.
- Har du en systemkamera så får du användning av kort brännvidd för att få
med mera av trånga rum och utrymmen på bilden.
- Experimentera med olika vinklar och olika höjd på kameran. Ofta får du de
bästa bilderna från en ganska låg kameraplacering strax över bordshöjd
eller i köket strax under. Sängar och fina sittmöbler kan bli bäst från en hög
kameraplacering. Kunden vill nog ofta se kök, sovrum och badrum på
bilderna men finns det en öppen spis eller en snygg spiraltrappa i huset ska
du naturligtvis se till att det finns någon bild på det.

Vi tackar fotograf Roland Karlsson för tipsen.

Broschyr on demand
I Hyrbo.se finns som standard möjlighet till fem bilder som kan visas i anslutning
till objektbeskrivningen. För att få en mer säljande beskrivning kan du lägga upp
en liten broschyr med foton och text som kunden kan öppna från din annons. Här
kan du lägga in obegränsat med bilder och redigera dem på ett snyggt sätt. Vi
kallar denna tjänst ”broschyr on demand”.
På http://www.hyrbo.se hittar du några broschyrexempel knutna till våra
övningsobjekt och till objekt från Stockholm Skärgårdsstugor.
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