Airbnb вече е достъпен на два пъти повече езици
Airbnb е най-големият онлайн пазар в света за уникални, автентични места за престой и
дейности и осигурява над 7 милиона жилища и 40 000 специално подбрани занимания –
всички предлагани от местни домакини. Всяка секунда приблизително шестима гости се
настаняват на място, обявено в Airbnb. Тези места са из целия свят: през 2011 г. в Airbnb
имаше 12 града с по над 1000 обяви, а днес самият брой градове с по над 1000 обяви
почти достига 1000. Аналогично, през 2011 г. само в един град са посрещнати над
100 000 гости по обяви, публикувани в Airbnb, а през последната година градовете с над
100 000 гости са вече над 300.
Airbnb вече се използва в над 191 държави и региони по целия свят, но ние постоянно се
стремим да направим платформата достъпна за още повече хора. От азербайджански до
японски, искаме всички да се чувстват добре дошли в Airbnb, независимо на какъв език
говорят.
Днес удвояваме броя на езиците, на които домакините и гостите могат да използват
Airbnb. От днес платформата на Airbnb поддържа 62 езика по цял свят и е достъпна на
родния език на над 4 милиарда души1 . С тези нови езици се стремим да предоставим
икономически възможности на още повече домакини и да улесним повече гости да се
насладят на автентични и неповторими пътувания.
Ето ги 31-те нови езика, които вече са достъпни в Airbnb:
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Азербайджански (Азербайджан)
Албански (Албания)
Английски (Австралия)
Английски (Канада)
Английски (Обединеното кралство)
Арменски (Армения)
Босненски (Босна)
Български (България)
Виетнамски (Виетнам)
Грузински (Грузия)
Естонски (Естония)
Зулу (Южна Африка)
Ирландски (Ирландия)
Испански (Аржентина)
Испански (Латинска Америка)
Кхоса (Южна Африка)
Латвийски (Латвия)
Литовски (Литва)
Македонски (Северна Македония)

Ethnologue.com, октомври 2019 г. 62-та езика, поддържани от Airbnb, са родни за над 4 милиарда
души. Общият брой на хората, които ще обхванем с тези 62 езика, е 4,3 милиарда. (3,3 милиарда
от вече наличните 31 езика, плюс 1 милиард от новите 31 езика, които пускаме в момента.)
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Малтийски (Малта)
Румънски (Румъния)
Словашки (Словакия)
Словенски (Словения)
Сръбски (Сърбия)
Суахили (Африка)
Тагалог (Филипините)
Традиционен китайски (САР Хонконг)
Украински (Украйна)
Френски (Канада)
Хинди (Индия)
Черногорски (Черна гора)

За нашите домакини и гости, използващи уебсайта или приложението на Airbnb, вече е
лесно да преминат към нов език. Ако сте на настолен компютър, щракнете тук, за да
изберете език. Нашите мобилни приложения използват езика, избран в настройките на
устройството. За да превключат езика, потребителите могат просто да отидат в
настройките на устройството си и да преминат към някой от новите езици, които вече
поддържаме.

