Nüüd saad Airbnb-d kasutada kaks korda enamates keeltes
Airbnb on maailma suurim ainulaadsete ja autentsete majutuskohtade ning elamuste veebiturg,
kus kohalikud pakuvad üle 7 miljoni majutuskoha ja 40 000 elamuse. Igas sekundis saabub
Airbnb majutuskohtadesse kuus külalist. Ja seda kogu maailmas: 2011. aastal oli enam kui
tuhande Airbnb majutuskohaga linnu 12, täna on selliseid linnu peaaegu 1000. Samamoodi
saabus 2011. aastal Airbnb majutuskohtadesse üle 100 000 külalise ainult ühes linnas, kuid
eelmisel aastal oli selliseid linnu juba 300.
Kuigi Airbnb-d kasutatakse kogu maailmas juba enam kui 191 riigis ja piirkonnas, püüame ikkagi
pidevalt teha nii, et meie platvormi saaks kasutada veelgi rohkem inimesi. Albaania keelest
suuluni – olenemata sellest, mis keelt inimene räägib, on meie soov, et iga inimene tunneks end
Airbnb-s teretulnuna.
Täna kahekordistame nende keelte arvu, milles majutuskohtade pakkujad, elamuste korraldajad
ja külalised saavad Airbnb-d kasutada. Nüüd saab Airbnb platvormi kasutada 62 keeles, mida
maailmas kõneleb emakeelena enam kui 4 miljardit inimest1 . Nende uute keeltega püüame luua
majanduslikke võimalusi veelgi rohkematele majutajatele ja teha nii, et reisijatel oleks lihtsam
saada kohalikke, autentseid ja ainulaadseid kogemusi.
Airbnb on nüüd kasutatav järgmises 31 keeles:
1. albaania (Albaania)
2. armeenia (Armeenia)
3. aseri (Aserbaidžaan)
4. bosnia (Bosnia)
5. bulgaaria (Bulgaaria)
6. eesti (Eesti)
7. gruusia (Gruusia)
8. hindi (India)
9. hispaania (Argentiina)
10. hispaania (Ladina-Ameerika)
11. inglise (Austraalia)
12. inglise (Kanada)
13. inglise (Ühendkuningriik)
14. iiri (Iirimaa)
15. koosa (Lõuna-Aafrika)
16. leedu (Leedu)
17. läti (Läti)
18. makedoonia (Põhja-Makedoonia)
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Ethnologue.com, oktoober 2019. Neid 62 keelt, milles Airbnb nüüd kasutatav on, kõneleb maailmas
emakeelena enam kui 4 miljardit inimest. Airbnb 62 keelt kõneleb maailmas emakeelena 4,3 miljardit
inimest. (3,3 miljardit kõneleb 31 senist keelt ja 1 miljard alates tänasest kasutatavat 31 keelt.)

19. malta (Malta)
20. mandariinihiina (Hongkongi erihalduspiirkond)
21. montenegro (Montenegro)
22. prantsuse (Kanada)
23. rumeenia (Rumeenia)
24. serbia (Serbia)
25. slovaki (Slovakkia)
26. sloveeni (Sloveenia)
27. suahiili (Aafrika)
28. suulu (Lõuna-Aafrika)
29. tagalogi (Filipiinid)
30. ukraina (Ukraina)
31. vietnami (Vietnam)
Airbnb veebisaiti või rakendust kasutavatel majutajatel ja külalistel on nüüd lihtne keeli
vahetada. Arvutis klõpsa keele valimiseks siin. Meie mobiilirakendused kasutavad seadme
seadetes määratud keelt. Keele vahetamiseks võib kasutaja avada oma seadme seaded ja
valida sealt keele, mida me nüüd toetame.

