Airbnb je teraz k dispozícii v dvojnásobnom počte jazykov
Airbnb je najväčším online trhoviskom na svete s jedinečnými a autentickými miestami na pobyt
a aktivitami, ktoré ponúka viac ako 7 miliónov ubytovaní a 40 000 remeselných aktivít
poskytovaných miestnymi hostiteľmi. Každú sekundu sa v ponuke Airbnb ubytuje približne šesť
hostí. A to sa deje po celom svete: v roku 2011 bolo na Airbnb 12 miest s viac ako 1 000
ponukami a dnes má na Airbnb viac ako 1 000 ponúk takmer 1 000 miest. Podobne v roku 2011
privítalo viac ako 100 000 hostí v ponukách Airbnb len jedno mesto, ale za posledný rok
privítalo viac ako 100 000 hostí viac ako 300 miest.
Hoci sa Airbnb už používa vo viac ako 191 krajinách a regiónoch sveta, neustále pracujeme na
sprístupňovaní našej platformy čoraz väčšiemu počtu ľudí. Chceme, aby sa všetci cítili na
Airbnb vítaní bez ohľadu na to, akým jazykom hovoria, počnúc albánčinou a končiac zuluštinou.
Dnes zdvojnásobujeme počet jazykov, v ktorých môžu hostitelia a hostia používať Airbnb.
Vďaka podpore 62 jazykov celého sveta je platforma Airbnb odteraz dostupná pre viac ako 4
miliardy ľudí hovoriacich materskou rečou1. Prostredníctvom týchto nových jazykov pracujeme
na tom, aby sme priniesli ekonomickú príležitosť ešte väčšiemu počtu hostiteľov a uľahčili
väčšiemu počtu hostí zažiť cestovanie, ktoré je miestne, autentické a jedinečné.
Tu je 31 nových jazykov, ktoré sú teraz dostupné na Airbnb:
1. albánčina (Albánsko),
2. arménčina (Arménsko),
3. azerbajdžančina (Azerbajdžan),
4. bosniančina (Bosna),
5. bulharčina (Bulharsko),
6. čínština (tradičná, Hongkong, OAO)
7. angličtina (Austrália),
8. angličtina (Kanada),
9. angličtina (Spojené kráľovstvo),
10. estónčina (Estónsko),
11. francúzština (Kanada),
12. gruzínčina (Gruzínsko),
13. hindčina (India),
14. írčina (Írsko),
15. lotyština (Lotyšsko),
16. litovčina (Litva),
17. macedónčina (Severné Macedónsko),
18. maltčina (Malta),
19. čiernohorčina (Čierna Hora),
20. rumunčina (Rumunsko),
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21. srbčina (Srbsko),
22. slovenčina (Slovensko),
23. slovinčina (Slovinsko),
24. španielčina (Argentína),
25. španielčina (Latinská Amerika),
26. swahilčina (Afrika),
27. tagalogčina (Filipíny),
28. ukrajinčina (Ukrajina),
29. vietnamčina (Vietnam),
30. xhoština (Južná Afrika),
31. zuluština (Južná Afrika).
Pre našich hostiteľov a hostí, ktorí používajú webovú stránku alebo aplikáciu Airbnb, je
jednoduché prejsť na nový jazyk. Vo webovom prehliadači vyberte jazyk kliknutím sem. Naše
mobilné aplikácie používajú jazyk vybraný v nastaveniach zariadenia. Ak chcú používatelia
prejsť na iný jazyk, jednoducho môžu vojsť do nastavení svojho zariadenia a zmeniť jazyk na
jedno z nových miestnych nastavení, ktoré teraz podporujeme.

