Airbnb je zdaj na voljo v dvakrat večjemu številu jezikov
Airbnb je največje spletno tržišče na svetu za oddajo in zakup edinstvenih prenočišč in pristnih
doživetij. Ponuja več kot 7 milijonov prenočišč in 40.000 dejavnosti, ki jih nudijo lokalni gostitelji.
Vsako sekundo približno šest gostov vstopi v prenočišče rezervirano prek Airbnb. In to se
dogaja po vsem svetu: leta 2011 je imelo 12 mest več kot 1.000 prenočišč na Airbnbju; danes
ima skoraj 1.000 mest več kot 1.000 prenočišč. Podobno je leta 2011 samo eno mesto sprejelo
več kot 100.000 gostov prek Airbnbja, lani je več kot 100.000 gostov sprejelo že več kot 300
mest .
Čeprav se Airbnb že uporablja v več kot 191 državah in regijah po vsem svetu, si nenehno
prizadevamo, da bi bila naša platforma dostopna večjemu številu ljudi. Od albanščine do
zulujščine, želimo, da se vsi počutijo dobrodošle na Airbnbju, ne glede na to, kateri jezik
govorijo.
Danes bomo podvojili število jezikov, ki jih lahko gostitelji in gostje uporabljajo na Airbnbju.
Platforma Airbnb, ki zdaj podpira 62 jezikov, je v materinščini dostopna več kot 4 milijardam
ljudem1 . Z novimi jeziki si prizadevamo, da bi ustvarili gospodarske priložnosti čim večjemu
številu gostiteljev, čim večjemu številu gostov pa omogočili lokalna, pristna in edinstvena
potovanja.
Sledi 31 novih jezikov, ki so zdaj na voljo na Airbnbju:
1. albanščina (Albanija)
2. angleščina (Avstralija)
3. angleščina (Kanada)
4. angleščina (Združeno kraljestvo)
5. armenščina (Armenija)
6. azerbajdžanščina (Azerbajdžan)
7. bolgarščina (Bolgarija)
8. bosanščina (Bosna in Hercegovina)
9. črnogorščina (Črna gora)
10. estonščina (Estonija)
11. francoščina (Kanada)
12. gruzijščina (Gruzija)
13. hindijščina (Indija)
14. irščina (Irska)
15. latvijščina (Latvija)
16. litovščina (Litva)
17. makedonščina (Severna Makedonija)
18. malteščina (Malta)
19. romunščina (Romunija)
20. slovaščina (Slovaška)
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21. slovenščina (Slovenija)
22. srbščina (Srbija)
23. svahilščina (Afrika)
24. španščina (Argentina)
25. španščina (Latinska Amerika)
26. tagaloščina (Filipini)
27. tradicionalna kitajščina (posebno upravno območje Hongkong)
28. ukrajinščina (Ukrajina)
29. vietnamščina (Vietnam)
30. xhosa jezik (Južna Afrika)
31. zulujščina (Južna Afrika)
Gostitelji in gostje, ki uporabljajo spletišče ali aplikacijo Airbnb, preprosto preklopijo iz enega
jezika na drugega. Na namizju kliknite tukaj, da izberete jezik. Mobilne aplikacije uporabljajo
jezik izbran v nastavitvah naprave. Če želite preklopiti na enega izmed novih jezikov, to storite v
nastavitvah naprave.

