Airbnb tagad pieejams divreiz vairāk valodās
Airbnb ir pasaulē lielākā tiešsaistes platforma, kurā atrodami unikāli un autentiski mājokļi un
aktivitātes – kopumā vairāk nekā 7 miljoni mājokļu un 40 000 īpaši izveidotu pasākumu, ko
nodrošina vietējie saimnieki un rīkotāji. Katru sekundi aptuveni seši viesi reģistrējas kādā Airbnb
mājoklī. Turklāt šīs reģistrācijas notiek visā pasaulē: 2011. gadā pasaulē bija tikai divpadsmit
pilsētas, kur Airbnb mājokļu skaits pārsniedza 1000, bet tagad šādu pilsētu ir jau gandrīz
tūkstotis. Tāpat 2011. gadā tikai vienā pasaules pilsētā Airbnb mājokļos apmetās vairāk nekā
100 000 viesu, bet pēdējā gada laikā tā notika jau vairāk nekā 300 pilsētās.
Lai gan Airbnb platformu lieto jau vairāk nekā 191 pasaules valstī un reģionā, mēs nepārtraukti
cenšamies padarīt to pieejamu arvien plašākam cilvēku lokam. Mēs vēlamies, lai ikviens Airbnb
justos laipni gaidīts neatkarīgi no savas valodas – no albāņu līdz zulu.
Šodien mēs divkāršojam valodu skaitu, kurās saimnieki un viesi var lietot Airbnb. Tagad,
atbalstot 62 valodas visā pasaulē, Airbnb platforma dzimtajā valodā ir pieejama vairāk nekā
4 miljardiem cilvēku1. Ar jaunajām valodām vēl plašākam saimnieku lokam pavērsies papildu
peļņas iespējas un vēl vairāk viesu varēs izbaudīt lokālus, autentiskus un unikālus ceļojumus.
Airbnb tagad var lietot 31 jaunā valodā. Lūk, tās:
1. Albāņu (Albānija)
2. Angļu (Apvienotā Karaliste)
3. Angļu (Austrālija)
4. Angļu (Kanāda)
5. Armēņu (Armēnija)
6. Azerbaidžāņu (Azerbaidžāna)
7. Bosniešu (Bosnija)
8. Bulgāru (Bulgārija)
9. Franču (Kanāda)
10. Gruzīnu (Gruzija)
11. Hindi (Indija)
12. Igauņu (Igaunija)
13. Īru (Īrija)
14. Khosu (Dienvidāfrika)
15. Latviešu (Latvija)
16. Lietuviešu (Lietuva)
17. Maķedoniešu (Ziemeļmaķedonija)
18. Maltiešu (Malta)
19. Melnkalniešu (Melnkalne)
20. Rumāņu (Rumānija)
21. Serbu (Serbija)
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Ethnologue.com, 2019. gada oktobris. 62 valodas, kurās tagad pieejama Airbnb platforma, ir dzimtā
valoda vairāk nekā 4 miljardiem cilvēku. Kopējais cilvēku skaits, kuru dzimtā valoda būs starp mūsu
nodrošinātajām 62 valodām, ir 4,3 miljardi. (Tie ir 3,3 miljardi no mūsu 31 jau esošās valodas un
1 miljards no 31 jaunieviestās valodas.)

22. Slovāku (Slovākija)
23. Slovēņu (Slovēnija)
24. Spāņu (Argentīna)
25. Spāņu (Latīņamerika)
26. Svahili (Āfrika)
27. Tagalu (Filipīnas)
28. Tradicionālā ķīniešu (Honkongas īpašās pārvaldes apgabals)
29. Ukraiņu (Ukraina)
30. Vjetnamiešu (Vjetnama)
31. Zulu (Dienvidāfrika)
Saimnieki un viesi, kuri lieto Airbnb vietni vai aplikāciju, var viegli pāriet uz jaunu valodu. Ja
izmantojat datoru, noklikšķiniet šeit, lai izvēlētos valodu. Mūsu mobilajās aplikācijās tiek
izmantota ierīces iestatījumos izvēlētā valoda. Lai to mainītu, lietotāji var vienkārši doties uz
ierīces iestatījumiem un pāriet uz kādu no jaunajām valodām, ko tagad atbalstām.

