Platforma Airbnb este acum disponibilă în de două ori mai multe limbi
Airbnb este cea mai mare piață online din lume pentru șederi și activități unice și autentice,
oferind peste 7 milioane de locuri de cazare și 40.000 de activități pregătite cu grijă, toate puse
la dispoziție de gazde locale. Aproximativ șase oaspeți sosesc într-o locuință de pe Airbnb în
fiecare secundă. Iar acest lucru se întâmplă în întreaga lume: în 2011, 12 orașe aveau mai mult
de 1.000 de anunțuri Airbnb. Astăzi, aproape 1.000 de orașe au mai mult de 1.000 de anunțuri
Airbnb. În mod similar, în 2011, doar un singur oraș se bucura de peste 100.000 de oaspeți
sosiți într-un spațiu Airbnb. În ultimul an însă, peste 300 de orașe s-au bucurat de mai mult de
100.000 de oaspeți.
Deși platforma Airbnb este deja utilizată în peste 191 de țări și regiuni din întreaga lume, lucrăm
în mod constant pentru a face ca aceasta să devină accesibilă unui număr mai mare de
persoane. De la albaneză la zulu, dorim ca toată lumea să se simtă binevenită pe Airbnb,
indiferent de limba vorbită.
Astăzi, dublăm numărul de limbi în care gazdele și oaspeții pot utiliza Airbnb. Acum în 62 de
limbi din întreaga lume, platforma Airbnb este accesibilă pentru peste 4 miliarde de vorbitori
nativi1. Cu aceste noi limbi, ne străduim să oferim oportunități economice și mai multor gazde și
să facem posibil pentru mai mulți oaspeți să experimenteze călătorii locale, autentice și unice.
Iată cele 31 de limbi noi disponibile acum pe Airbnb:
1. albaneză (Albania)
2. armeană (Armenia)
3. azeră (Azerbaidjan)
4. bosniacă (Bosnia)
5. bulgară (Bulgaria)
6. chineză tradițională (RAS Hong Kong)
7. engleză (Australia)
8. engleză (Canada)
9. engleză (Regatul Unit)
10. estoniană (Estonia)
11. franceză (Canada)
12. georgiană (Georgia)
13. hindi (India)
14. irlandeză (Irlanda)
15. letonă (Letonia)
16. lituaniană (Lituania)
17. macedoneană (Macedonia de Nord)
18. malteză (Malta)
19. muntenegreană (Muntenegru)
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20. română (România)
21. sârbă (Serbia)
22. slovacă (Slovacia)
23. slovenă (Slovenia)
24. spaniolă (Argentina)
25. spaniolă (America Latină)
26. swahili (Africa)
27. tagalog (Filipine)
28. ucraineană (Ucraina)
29. vietnameză (Vietnam)
30. xhosa (Africa de Sud)
31. zulu (Africa de Sud)
Pentru gazdele și oaspeții noștri care utilizează site-ul web sau aplicația Airbnb, trecerea la o
nouă limbă este ușor de făcut. Pe desktop, dă clic aici pentru a selecta o limbă. Aplicațiile
noastre mobile utilizează limba selectată în setările dispozitivului. Pentru a o schimba, utilizatorii
trebuie pur și simplu să acceseze setările dispozitivului pentru a trece la una dintre noile opțiuni
pe care le oferim acum.

