Airbnb сега е достапен на двапати повеќе јазици
Airbnb е најголемиот онлајн пазар во светот за уникатни и автентични сместувања и
активности, нудејќи преку 7 милиони сместувања и 40 000 активности, сите организирани
од локалните домаќини. Околу шест гости секоја секунда се пријавуваат во сместување
на Airbnb. Воедно овие пријавувања се случуваат низ целиот свет: во 2011 година, имаше
12 града со повеќе од 1000 сместувања на Airbnb; денес, скоро 1000 града имаат повеќе
од 1000 сместувања на Airbnb. Слично на тоа, во 2011 година само еден град дочека
преку 100 000 гости во сместувањата на Airbnb, но во изминатава година, повеќе од 300
града дочекаа преку 100 000 гости.
Иако Airbnb веќе се користи во повеќе од 191 земја и регион низ целиот свет, постојано
работиме на тоа да ја направиме нашата платформа достапна за што повеќе луѓе. Од
албански јазик до шпански, сакаме сите да се чувствуваат добредојдени на Airbnb, без
разлика на кој јазик зборуваат.
Денес, го удвојуваме бројот на јазици на кои домаќините и гостите можат да го користат
Airbnb. Сега, поддржувајќи 62 јазика низ целиот свет, платформата Airbnb е достапна за
повеќе од 4 милијарди изворни говорници1. Со овие нови јазици, работиме на тоа да им
дадеме економска можност на уште повеќе домаќини и да им овозможиме на повеќе гости
полесно да искусат патување кое е локално, автентично и уникатно.
Овие се 31-ниот нов јазик достапни сега на Airbnb:
1. Албански (Албанија)
2. Азербејџански (Азербејџан)
3. Англиски (Австралија)
4. Англиски (Канада)
5. Англиски (Обединето Кралство)
6. Босански (Босна)
7. Бугарски (Бугарија)
8. Виетнамски (Виетнам)
9. Грузиски (Грузија)
10. Ерменски (Ерменија)
11. Естонски (Естонија)
12. Зулу (Јужна Африка)
13. Ирски (Ирска)
14. Коса (Јужна Африка)
15. Латвиски (Латвија)
16. Литвански (Литванија)
17. Македонски (Северна Македонија)
18. Малтешки (Малта)
19. Романски (Романија)
20. Српски (Србија)
21. Словачки (Словачка)
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Ethnologue.com, октомври 2019 година. 62-та јазика на кои Airbnb е сега достапен покриваат
повеќе од 4 милијарди изворни говорници. Вкупниот број на изворни говорници што ќе го покриеме
со 62-та јазика е 4,3 милијарди. (3,3 милијарди од нашите постоечки 31 јазик, плус 1 милијарда од
новите 31 јазик што ги покренуваме сега.)

22. Словенечки (Словенија)
23. Свахили (Африка)
24. Тагалог (Филипините)
25. Традиционален кинески (Хонгконг САР)
26. Украински (Украина)
27. Француски (Канада)
28. Хинди (Индија)
29. Црногорски (Црна Гора)
30. Шпански (Аргентина)
31. Шпански (Латинска Америка)
За нашите домаќини и гости кои ја користат веб-страницата или апликацијата на Airbnb –
лесно е да се префрлите на нов јазик. На работната површина, кликнете тука за да
изберете јазик. Нашите мобилни апликации го користат јазикот избран во подесувањата
на уредот. За да се префрлат, корисниците едноставно можат да одат на подесувањата на
своите уреди за да сменат на еден од новите јазици што сега ги поддржуваме.

