Airbnb hiện đã tăng gấp đôi số lượng ngôn ngữ được hỗ trợ
Airbnb là thị trường trực tuyến lớn nhất thế giới, nơi mọi người tìm kiếm những nơi ở và trải
nghiệm thật độc đáo và chân thực. Nền tảng hiện cung cấp hơn 7 triệu chỗ ở và 40.000 hoạt
động mang dấu ấn riêng, tất cả đều do các chủ nhà và người tổ chức địa phương tự mình thực
hiện. Theo ước tính, cứ mỗi giây lại có 6 khách nhận phòng tại các nhà/phòng cho thuê trên
Airbnb. Những lượt nhận phòng này diễn ra trên toàn thế giới: Năm 2011, chỉ có 12 thành phố
với hơn 1.000 nhà/phòng cho thuê trên Airbnb. Hiện nay, đã có gần 1.000 thành phố với hơn
1.000 nhà/phòng cho thuê trên Airbnb. Tương tự, vào năm 2011, chỉ có một thành phố chào
đón hơn 100.000 lượt khách đến ở tại các nhà/phòng được đăng cho thuê trên Airbnb, nhưng
năm ngoái đã có đến hơn 300 thành phố chào đón hơn 100.000 lượt khách đến.
Mặc dù Airbnb đã được sử dụng tại hơn 191 quốc gia và khu vực trên thế giới, chúng tôi vẫn
liên tục nỗ lực để mang nền tảng của mình đến với nhiều người hơn nữa. Từ Albani đến Zulu,
chúng tôi muốn mọi người đều cảm thấy được chào đón trên Airbnb, bất kể họ nói ngôn ngữ
nào.
Hôm nay, chúng tôi sẽ tăng gấp đôi số lượng ngôn ngữ mà chủ nhà và khách có thể sử dụng
trên Airbnb. Hiện chúng tôi hỗ trợ 62 ngôn ngữ trên toàn thế giới, mang nền tảng Airbnb đến với
hơn 4 tỷ người bản xứ1. Thông qua việc hỗ trợ thêm các ngôn ngữ mới này, chúng tôi mong
muốn mang cơ hội kinh tế đến với nhiều chủ nhà và người tổ chức trải nghiệm hơn nữa, đồng
thời giúp cho nhiều khách du lịch dễ dàng được trải nghiệm du lịch theo cách thật địa phương,
chân thực và độc đáo.
Dưới đây là 31 ngôn ngữ mới được hỗ trợ trên Airbnb:
1. Tiếng Albania (Albania)
2. Tiếng Armenia (Armenia)
3. Tiếng Azeri (Azerbaijan)
4. Tiếng Bosnia (Bosnia)
5. Tiếng Bulgaria (Bulgaria)
6. Tiếng Trung Phồn thể (Đặc khu Hành chính Hồng Kông)
7. Tiếng Anh (Úc)
8. Tiếng Anh (Canada)
9. Tiếng Anh (Vương quốc Anh)
10. Tiếng Estonia (Estonia)
11. Tiếng Pháp (Canada)
12. Tiếng Gruzia (Georgia)
13. Tiếng Hindi (Ấn Độ)
14. Tiếng Ireland (Ireland)
15. Tiếng Latvia (Latvia)
16. Tiếng Litva (Lithuania)
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17. Tiếng Macedonia (Bắc Macedonia)
18. Tiếng Malta (Malta)
19. Tiếng Montenegro (Montenegro)
20. Tiếng Romania (Romania)
21. Tiếng Serbia (Serbia)
22. Tiếng Slovak (Slovakia)
23. Tiếng Slovene (Slovenia)
24. Tiếng Tây Ban Nha (Argentina)
25. Tiếng Tây Ban Nha (Châu Mỹ Latinh)
26. Tiếng Swahili (Châu Phi)
27. Tiếng Tagalog (Philippines)
28. Tiếng Ukraina (Ukraina)
29. Tiếng Việt (Việt Nam)
30. Tiếng Xhosa (Nam Phi)
31. Tiếng Zulu (Nam Phi)
Đối với chủ nhà và khách sử dụng trang web hoặc ứng dụng Airbnb, việc chuyển sang ngôn
ngữ mới thật dễ dàng. Trên màn hình, nhấp vào đây để chọn ngôn ngữ. Ứng dụng di động của
chúng tôi sử dụng ngôn ngữ được chọn trong phần cài đặt của thiết bị. Để chuyển đổi, người
dùng chỉ cần chuyển đến phần cài đặt thiết bị và thay đổi sang một trong những ngôn ngữ mới
mà chúng tôi hiện hỗ trợ.

