Airbnb Artıq İki Dəfə Daha Çox Dildə Əlçatandır
Airbnb, tamamilə yerli ev sahibləri tərəfindən idarə olunan 7 milyondan artıq yaşayış yeri və 40
mindən çox fəaliyyət təklif etməklə, unikal və orijinal yerlər və təcrübələr üzrə dünyanın ən
böyük onlayn bazarıdır. Hər saniyədə təxminən altı qonaq hər hansı Airbnb elanına giriş edir. Bu
girişlər bütün dünya ərazisində baş verir: 2011-ci ildə 1000-dən çox Airbnb elanı olan 12 şəhər
vardısa, bu gün isə 1000-dən çox Airbnb elanı olan şəhərlərin sayı təxminən elə 1000-dir.
Eynilə, 2011-ci ildə Airbnb elanlarında cəmi bir şəhər 100 000-dən çox qonaq qarşılayırdısa,
ötən il 300-dən çox şəhər 100 000-dən çox qonaq qarşılayıb.
Airbnb artıq dünyanın 191-dən çox ölkə və regionunda istifadə edilsə də, platformamızın daha
çox insana əlçatan olmasını təmin etmək üçün dayanmadan çalışırıq. Hansı dili danışmasından
asılı olmayaraq, albanlardan tutmuş zululara qədər hər kəsin Airbnb-də səmimi qarşılanmasını
istəyirik.
Bu gün ev sahibləri və qonaqların Airbnb-də istifadə edə biləcəyi dillərin sayını ikiqat artırırıq.
Hazırda dünyanın 62 dilini dəstəkləyən Airbnb platforması 4 milyarddan çox öz doğma dilində
danışan insan üçün əlçatandır. Bu yeni dillərlə daha da çox ev sahibinə iqtisadi fürsət yaratmaq
üçün çalışır və daha çox qonağın yerli, orijinal və unikal səyahət keçirməyini asanlaşdırırıq.
Bundan belə, Airbnb-də mövcud olacaq 31 yeni dil bunlardır:
1. Alban dili (Albaniya)
2. Azərbaycan dili (Azərbaycan)
3. Bolqar dili (Bolqarıstan)
4. Bosniya dili (Bosniya)
5. Erməni dili (Ermənistan)
6. Eston dili (Estoniya)
7. Ənənəvi Çin dili (Honqkonq, Çinin xüsusi inzibati bölgələri)
8. Fransız dili (Kanada)
9. Gürcü dili (Gürcüstan)
10. Hind dili (Hindistan)
11. Xosa dili (Cənubi Afrika)
12. İngilis dili (Avstraliya)
13. İngilis dili (Birləşmiş Krallıq)
14. İngilis dili (Kanada)
15. İrland dili (İrlandiya)
16. İspan dili (Argentina)
17. İspan dili (Latın Amerikası)
18. Latış dili (Latviya)
19. Litva dili (Litva)
20. Makedon dili (Şimali Makedoniya)
21. Malta dili (Malta)
22. Monteneqro dili (Monteneqro)
23. Rumın dili (Rumıniya)
24. Serb dili (Serbiya)
25. Slovak dili (Slovakiya)

26. Sloven dili (Sloveniya)
27. Suahili dili (Afrika)
28. Taqal dili (Filippin)
29. Ukrayna dili (Ukrayna)
30. Vyetnam dili (Vyetnam)
31. Zulu dili (Cənubi Afrika)
Airbnb veb-saytından və ya tətbiqindən istifadə edən ev sahibləri və qonaqlarımız üçün,
İstənilən dilə keçmək asandır. Masaüstü kompüterdə dili seçmək üçün bura klikləyin. Mobil
tətbiqlərimizdə isə cihaz parametrlərində seçilmiş dildən istifadə olunur. Dili dəyişmək üçün
istifadəçilər sadəcə olaraq cihazın parametrlərinə keçərək hazırda dəstəklədiyimiz yeni dillərdən
birinə keçə bilərlər.

