Тепер Airbnb підтримує вдвічі більше мов
Хоча Airbnb користуються уже у 191 країні та регіоні по всьому світу, ми постійно
працюємо над тим, щоб зробити платформу доступною для ще більшої кількості людей.
Ми хочемо, щоб на Airbnb усі люди почувалися затишно та комфортно, незалежно від того,
якою мовою вони розмовляють – албанською чи зулу.
Сьогодні ми подвоюємо кількість мов, доступних для гостей та господарів на Airbnb. Тепер
платформа підтримує 62 мови по всьому світі й доступна для більш ніж 4 мільярдів носіїв
цих мов 1. Завдяки новим мовам ми даємо можливість додаткового доходу ще більшій
кількості господарів, а гостям спрощуємо доступ до унікальних та автентичних подорожей.
Господарі та гості Airbnb, можуть легко перейти на нову мову. Користувачі комп’ютера
натисніть тут, щоб обрати вашу мову. Мобільні застосунки використовують ту мову, яка
вибрана в налаштуваннях телефону. Щоб змінити її, ви можете просто перейти до
налаштувань пристрою і вибрати одну з нових мов, які ми тепер підтримуємо.
31 нова мова відтепер підтримується на Airbnb:
1. Азербайджанська (Азербайджан)
2. Албанська (Албанія)
3. Англійська (Австралія)
4. Англійська (Великобританія)
5. Англійська (Канада)
6. Болгарська (Болгарія)
7. Боснійська (Боснія)
8. В’єтнамська (В’єтнам)
9. Вірменська (Вірменія)
10. Грузинська (Грузія)
11. Естонська (Естонія)
12. Зулу (Південна Африка)
13. Ірландська (Ірландія)
14. Іспанська (Аргентина)
15. Іспанська (Латинська Америка)
16. Коса (Південна Африка)
17. Латвійська (Латвія)
18. Литовська (Литва)
19. Македонська (Північна Македонія)
20. Мальтійска (Мальта)
21. Румунська (Румунія)
22. Сербська (Сербія)
23. Словацька (Словаччина)
24. Словенська (Словенія)
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Ethnologue.com, жовтень 2019 року. Тепер Airbnb підтримує 62 мови, що охоплюють понад 4
мільярди носіїв. Загальна кількість носіїв, які розмовляють 62 мовами, становить 4,3 млрд. (3,3
млрд. розмовляють 31 мовою, а ще 1 млрд. розмовляє новою 31 мовою, яку ми додали).

25. Суахілі (Африка)
26. Таґальська (Філіппіни)
27. Традиційна китайська (САР Гонконг)
28. Українська (Україна)
29. Французька (Канада)
30. Хінді (Індія)
31. Чорногорська (Чорногорія)
Airbnb – це найбільша у світі онлайн платформа, на якій зібрані унікальні й автентичні
місця для розміщення та заходи дозвілля для тих, хто подорожує. Місцеві господарі й
організатори пропонують понад 7 мільйонів помешкань і 40 000 заходів. Щосекунди
близько шести гостей бронюють оголошення на Airbnb. Мандрівники бронюють
помешкання та враження по всьому світу: у 2011 році було 12 міст із понад
1000 оголошень на Airbnb; сьогодні є близько 1000 таких міст. Аналогічним чином, у
2011 році лише одне місто прийняло понад 100 000 гостей через Airbnb, а минулого року –
уже понад 300 міст.

