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Mới đọc báo thấy có bài 
viết về một công ty mới tên 
Airbnb. Công ty này là loại 
online, đứng giữa làm trung 
gian cho những người muốn 
kiếm thêm chút tiền, cho 
thuê nhà của mình hay cho 
thuê phòng một vài ngày hay 
một vài tuần, cho khách du 
lịch, muốn rẻ tiền không 
muốn thuê khách sạn tốn 
kém hơn. Công ty Airbnb 
thành công vượt mức. 
khuếch trương ra nhiều 
thành phố lớn khắp nơi. Các 
khách sạn bị thiệt hại nên đòi 
kiện cáo lung tung.  

Nhưng khuynh hướng bây 
giờ là sharing, nhà cửa cho 
sharing, cái gì cũng là 
sharing hết. Quan niện này 
đang thịnh hành với những 
người trẻ bây giờ. Xe cộ cũng 
thế! Công ty Zipcar bành 
trướng khắp nơi với loại 
business mới này. Nếu ở 
thành phố lớn, không cần 
mua xe làm gì. Vì chỉ cần 
sharing nhờ công ty Zipcar 
này! 

Đây là chiều hướng kinh 
tế mới gọi là sharing 
economy. Tương lai sẽ thay 
đổi còn nhiều với các loại 
công ty online giúp mọi 
người chuyện sharing. Nghĩ 
lan man về chuyện này, mới 
thấy tại sao không có vị nữ 
lưu nào đứng ra thành lập 
một công ty online về 
chuyện cho sharing đức ông 
chồng! Bên Mỹ này, mấy 
ông chồng xuống giá, cũng 
chỉ là một thứ hàng hóa, dịch 
vụ như nhà, như xe, cần tiền 
có thể đem cho mướn, cho 
sharing hết. Như Airbnb hay 

Zipcar thôi! Và có thể đăng 
trên website 
Husbandsharing.com hay 
Rent-a-hubby.com như sau: 

Dư dùng, chồng tốt cần 
cho mướn, khỏe mạnh, đang 
độ hồi xuân. Bảo đảm hài 
lòng. Money back 
guaranteed! 

Hay: 
Vì sắp đi xa không dùng 

trong vòng hai tháng. Cho 
mướn cả nhà lẫn chồng. Tình 
trạng hoàn hảo. Có thể thử 
trước khi mướn. E-mail về... 

Hoặc: 
Sắp lấy chồng mới, cần 

cho mướn chồng cũ. Lease 
with option to buy. Giá rẻ. gọi 
trong giờ làm việc... 

Công ty online loại này 
cam đoan sẽ thành công lớn, 
rồi sẽ phát triển, lên như 
diều, không thua gì Google, 
Facebook. Đừng nói gì đến 
Airbnb, Zipcar, qua mặt cái 
một! 

 
 


