Airbnb dabar galima naudotis dvigubai daugiau kalbų
Airbnb – didžiausia pasaulyje išskirtinių ir autentiškų būstų bei potyrių internetinė rinka, kurioje
pateikiama daugiau nei 7 mln. apgyvendinimo vietų ir 40 tūkst. individualiai paruoštų veiklų – ir
visa tai siūlo vietiniai gyventojai. Kas sekundę į Airbnb skelbiamus būstus atvyksta maždaug
šeši svečiai. Ir tai vyksta visame pasaulyje: 2011 m. 12-oje miestų buvo siūloma daugiau nei
1000 Airbnb būstų, o šiandien – beveik 1000-yje miestų siūloma daugiau nei 1000 Airbnb būstų.
2011 m. vos vienas miestas buvo priėmęs daugiau nei 100 tūkst. per Airbnb užsisakiusių svečių,
o pernai daugiau nei 100 tūkst. svečių priėmusių miestų buvo jau daugiau nei 300.
Nors Airbnb jau naudojamasi daugiau nei 191 šalyje ir regione visame pasaulyje, nuolat
stengiamės, kad mūsų platforma taptų prieinama dar daugiau žmonių. Norime, kad visi – nuo
airių iki zulų – jaustųsi laukiami Airbnb, kokia kalba bekalbėtų.
Šiandien padvigubiname kalbų, kuriomis šeimininkai ir svečiai gali naudotis Airbnb, skaičių.
Airbnb platforma, dabar palaikanti 62 kalbas visame pasaulyje, gimtąja kalba dabar yra
prieinama daugiau nei 4 milijardams žmonių 1. Įtraukdami naujų kalbų, stengiamės suteikti
ekonominių galimybių dar didesniam šeimininkų skaičiui ir padėti dar daugiau svečių mėgautis
vietinėmis, autentiškomis ir išskirtinėmis kelionėmis.
Štai 31 nauja kalba, kuria dabar galima naudotis Airbnb:
1. airių (Airija)
2. albanų (Albanija)
3. anglų (Australija)
4. anglų (Jungtinė Karalystė)
5. anglų (Kanada)
6. armėnų (Armėnija)
7. azerbaidžaniečių (Azerbaidžanas)
8. bosnių (Bosnija)
9. bulgarų (Bulgarija)
10. estų (Estija)
11. gruzinų (Gruzija)
12. hindi (Indija)
13. ispanų (Argentina)
14. ispanų (Lotynų Amerika)
15. juodkalniečių (Juodkalnija)
16. kosų (Pietų Afrika)
17. latvių (Latvija)
18. lietuvių (Lietuva)
19. makedonų (Šiaurės Makedonija)
20. maltiečių (Malta)
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Ethnologue.com, 2019 m. spalis Dabar Airbnb galima naudotis 62 kalbomis, o jomis kalbančių žmonių
yra daugiau nei 4 milijardai. Nuo šiol daugiau kaip 4,3 mlrd. žmonių gali naudotis Airbnb gimtąja kalba
(prieinamos 62 kalbos). (3,3 mlrd. aprėpia jau anksčiau buvusi 31 kalba, o dar 1 mlrd. leis pasiekti dabar
pridedama dar 31 nauja kalba)

21. prancūzų (Kanada)
22. rumunų (Rumunija)
23. serbų (Serbija)
24. slovakų (Slovakija)
25. slovėnų (Slovėnija)
26. svahilių (Afrika)
27. tagalų (Filipinai)
28. tradicinė kinų (Honkongas, specialusis administracinis regionas)
29. ukrainiečių (Ukraina)
30. vietnamiečių (Vietnamas)
31. zulų (Pietų Afrika)
Airbnb svetaine ar programėle jau besinaudojantys šeimininkai ir svečiai gali lengvai pradėti
naudoti naują kalbą. Norėdami pasirinkti kalbą kompiuteryje, spustelėkite čia. Mūsų mobiliosios
programėlės naudoja įrenginio nustatymuose parinktą kalbą. Norėdami pakeisti kalbą,
naudotojai paprasčiausiai gali eiti į savo įrenginio nustatymus ir pasirinkti vieną iš naujųjų dabar
palaikomų vietinių kalbų.

