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Η σουηδική καινοτομία φέρνει επανάσταση στην παγκόσμια 
ξενοδοχειακή βιομηχανία 

 Η βασική προτεραιότητα για οποιοδήποτε ξενοδοχείο πρέπει να είναι να προσφέρει έναν καλό ύπνο 
στους επισκέπτες του. Αυτή η υπηρεσία πρέπει ωστόσο να περιλαμβάνει την εγγύηση ενός άνετου 
κρεβατιού ξενοδοχείου· μια υπόσχεση που, μέχρι στιγμής, ήταν αδύνατο να τηρηθεί αφού όλοι οι 
επισκέπτες έχουν τις δικές τους μοναδικές προτιμήσεις. Αυτό μπορεί τώρα να αλλάξει καθώς η σουηδική 
εταιρεία YouBed παρουσιάζει μια καινοτομία στα κρεβάτια η οποία παρέχει εξατομικευμένη άνεση στο 
στρώμα. Μαζί με το Business Sweden, το Σουηδικό Συμβούλιο Εμπορίου και Επενδύσεων, η YouBed 
παρουσιάζει με παγκόσμια διάθεση σε όλες τις αλυσίδες ξενοδοχείων παγκοσμίως την καινοτομία ενός 
κρεβατιού που ταιριάζει σε όλους. 

 

Η σουηδική εταιρεία YouBed έχει εφεύρει έναν τρόπο προσαρμογής της σταθερότητας σε ένα στρώμα 
υψηλής ποιότητας με ανεξάρτητα ελατήρια χωρίς συμβιβασμούς στα υψηλότερα επίπεδα άνεσης ύπνου, 
απλά χρησιμοποιώντας ένα τηλεχειριστήριο. Αυτή η λύση κρεβατιού που ταιριάζει σε όλους θα είναι 
διαθέσιμη παγκοσμίως μέσω μιας μοναδικής ιδέας ύπνου που πιστεύεται ότι θα αλλάξει τα δεδομένα στην 
ξενοδοχειακή βιομηχανία, επιτρέποντας στα ξενοδοχεία να προσφέρουν τελικά αυτό που αξίζει κάθε 
επισκέπτης: την εγγύηση ενός άνετου κρεβατιού ξενοδοχείου και των καλύτερων συνθηκών για έναν καλό 
ύπνο. 



 
 

 

– Η εξατομικευμένη άνεση ύπνου είναι ο κρίκος που λείπει και που θα επιτρέψει τελικά στα ξενοδοχεία να 
αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Ελπίζουμε ότι πολλοί θα το δουν ως μια εξαιρετική ευκαιρία 
για αναβάθμιση της προσφοράς και της ανταγωνιστικότητας του ξενοδοχείου τους.  
Δεν θα με εξέπληττε εάν η καινοτομία μας δημιουργήσει μια αλλαγή στα πρότυπα της ξενοδοχειακής 
βιομηχανίας και αποτελεί δική μας ευθύνη να υποστηρίξουμε αυτή την ανάπτυξη με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Αφιερώσαμε χρόνια εξετάζοντας την ιδέα ύπνου, δημιουργώντας ταυτόχρονα την υποδομή και την 
ικανότητα υποστήριξης μιας αναμενόμενης παγκόσμιας ζήτησης, λέει ο Mattias Sörensen, Διευθύνων 
Σύμβουλος και ιδρυτής της YouBed. 

Το YouBed Sleep Concept κυκλοφορεί τώρα παγκοσμίως σε μια μοναδική συνεργασία με το Business 
Sweden και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες. 44 νέα γραφεία της YouBed - με την ικανότητα να υποστηρίζουν 
κάθε αγορά του κόσμου - ξεκινούν ήδη επαφές με περιφερειακούς ξενοδοχειακούς ομίλους που 
αναμένεται να οδηγήσουν σε κατά τόπους υιοθέτηση της καινοτομίας σε όλο τον κόσμο. 

– Η YouBed αποφάσισε νωρίς να χρησιμοποιήσει τις υπάρχουσες δομές μας υποστήριξης, έναν γρήγορο 
δρόμο για κορυφαίες εταιρείες για την άμεση πρόσβασή τους στις παγκόσμιες αγορές. Καθώς 
συμμετείχαμε από νωρίς στη διαδικασία, θα μπορούσαμε να προσαρμόσουμε την παρουσία μας βάσει 
αυτής της μακροχρόνιας επιχειρηματικής σχέσης. Είμαστε πραγματικά περήφανοι που συμμετέχουμε στη 
δημιουργία και καθιέρωση μιας νέας σουηδικής πολυεθνικής εταιρείας, καθώς και στην υποστήριξη της 
καινοτομίας της που αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά με το δυναμικό που της αξίζει, λέει ο Fredrik Fexe, 
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Επικεφαλής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων της Business Sweden. 

Το YouBed είναι προς το παρόν διαθέσιμο σε όλα τα ξενοδοχεία Mövenpick στην Ευρώπη, καθώς και στα 
σκανδιναβικά First Hotels και Scandic Hotels. Η ιδέα ύπνου YouBed είναι αρχικά διαθέσιμη μόνο για 
εταιρικές συνεργασίες γνωριμίας που περιλαμβάνουν κάθε ξενοδοχείο στην αλυσίδα. www.youbed.com 
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε: 
Κα Camilla Giacomazzo, Διευθυντής Γραφείου Italy & Greece της YouBed, ItalyGreece@youbedglobal.com, 
τηλέφωνο: +39 800 729 258 

 

 

Σχετικά με τη YouBed 
Η σουηδική εταιρεία YouBed έχει εφεύρει και κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έναν νέο τρόπο προσαρμογής της 
σταθερότητας ενός στρώματος υψηλής ποιότητας με ανεξάρτητα ελατήρια. Η ρύθμιση γίνεται γρήγορα και εύκολα με τη βοήθεια 
τηλεχειριστηρίου χειρός και χωρίς συμβιβασμούς στα υψηλότερα επίπεδα άνεσης κρεβατιού και ύπνου. Μπορείτε επίσης να 
ρυθμίσετε διαφορετικά τμήματα του στρώματος ανεξάρτητα (ώμους και γοφούς) για να πετύχετε τη βέλτιστη άνεση ύπνου για 
όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα από το ύψος, το βάρος, το σχήμα του σώματος ή την προτιμώμενη θέση ύπνου. Το αποτέλεσμα 
είναι το πρώτο εξατομικευμένο κρεβάτι στον κόσμο που εγγυάται άνεση, ανοίγοντας τεράστιες ευκαιρίες και δημιουργία 
οικονομικής αξίας σε βιομηχανίες όπου ο ύπνος και τα κρεβάτια διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο. 

 
Σχετικά με το Business Sweden, το Σουηδικό Συμβούλιο Εμπορίου και Επενδύσεων 
Το Business Sweden, το Σουηδικό Συμβούλιο Εμπορίου και Επενδύσεων, βοηθά τις σουηδικές εταιρείες να αυξήσουν τις παγκόσμιες 
πωλήσεις τους και τις διεθνείς εταιρείες να επενδύσουν και να επεκταθούν στη Σουηδία. Το Business Sweden βοηθά τις σουηδικές 
εταιρείες με τη μείωση του χρόνου που χρειάζεται για την πρόσβαση στην αγορά, βρίσκοντας νέες ροές εσόδων και μειώνοντας τους 
κινδύνους. Βοηθά επίσης τις διεθνείς εταιρείες να εντοπίσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, αυξάνοντας την απόδοση κεφαλαίου 
και παρέχοντας αμερόληπτη υποστήριξη. Με δίκτυα σε όλα τα επίπεδα, προσφέρει στρατηγικές συμβουλές και απτή υποστήριξη σε 
44 από τις πιο ενδιαφέρουσες αγορές του κόσμου. Το Business Sweden ανήκει από κοινού στο κράτος και στην επιχειρηματική 
κοινότητα. 
 

http://www.youbed.com/
mailto:ItalyGreece@youbedglobal.com


ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

 

Σχετικά με την εταιρεία 
Έτος ίδρυσης:  2012 
Έσοδα/Αποτελέσματα: Δεν υπάρχουν πωλήσεις από την αρχή της περιόδου σχεδιασμού που έληξε το 

2018 για τη βελτιστοποίηση των συνθηκών για την παγκόσμια κυκλοφορία. 
Διοικητικό συμβούλιο: Mattias Sörensen: Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής 
  Stefan Hyltenfeldt: Τεχνικός Διευθυντής και ιδρυτής 
 Lars Björklund: Υπεύθυνος πνευματικής ιδιοκτησίας και πρώην πρόεδρος του 

Σουηδικού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 
 Olle Bergström: Υπεύθυνος διαχείρισης διεθνών προγραμμάτων και εργασιών 

στην Telia 
Αριθμός γραφείων: 44 
Προσωπικό και οργανισμός: Περίπου 250 (συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων), εκ των οποίων οι 14 

έχουν την έδρα τους στα κεντρικά γραφεία της Στοκχόλμης και οι υπόλοιποι σε 
44 περιφερειακά γραφεία σε όλο τον κόσμο. 

Αγορές: Παγκόσμια αγορά 
Αριθμός ιδιοκτητών: 109 
Συγκεντρωμένα κεφάλαια: 6 εκατομμύρια ευρώ 
 

Η καινοτομία  
• Η σουηδική εταιρεία YouBed έχει εφεύρει και κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έναν νέο τρόπο 

προσαρμογής της σταθερότητας ενός στρώματος υψηλής ποιότητας με ανεξάρτητα ελατήρια, 
διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα επίπεδα αδιάλειπτης άνεσης ύπνου. 

• Μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε ολόκληρο το στρώμα ή τα διαφορετικά τμήματα ανεξάρτητα για να 
πετύχετε τέλεια εξατομικευμένη άνεση. Η προσαρμογή γίνεται εύκολα με ένα τηλεχειριστήριο που 
ελέγχει ολόκληρο το στρώμα. 

• Το ρυθμιζόμενο YouBed βασίζεται στην τελευταία τεχνολογία κρεβατιού με πλαίσιο, η οποία επιτρέπει 
στις δύο στρώσεις ανεξάρτητων ελατηρίων να λειτουργούν ανεξάρτητα σε όλο το μήκος του στρώματος 
ώστε να αντιδρούν καλύτερα στο βάρος και το σχήμα του σώματος του χρήστη. 

• Το σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων μπορεί εύκολα να συμπιεστεί ή να αποσυμπιεστεί με το 
τηλεχειριστήριο, κάνοντας το στρώμα πιο σκληρό ή μαλακό διατηρώντας πλήρως τα υψηλότερα επίπεδα 
στην άνεση του κρεβατιού. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε λεπτομερώς τις διάφορες ζώνες άνεσης του 
κρεβατιού, των ώμων και των γοφών, για να πετύχετε τέλεια εξατομικευμένη άνεση. 

• Το τηλεχειριστήριο χειρός θα εμφανίζει ανά πάσα στιγμή τον ακριβή συνδυασμό σταθερότητας, 
παρέχοντας σε κάθε χρήστη το δικό του μοναδικό προφίλ άνεσης για μελλοντική χρήση. 

• Ανεξάρτητα από το ύψος, το βάρος, το σχήμα του σώματος ή την προτιμώμενη θέση ύπνου, ένα YouBed 
καλύπτει τις ατομικές ανάγκες κάθε χρήστη. 
 

 



 

 

Απόδειξη υλοποίησης της καινοτόμου ιδέας 
Με βάση πάνω από 2.000 YouBeds που πουλήθηκαν, μπορέσαμε να αναλύσουμε και να μετρήσουμε το 
ακριβές αποτέλεσμα της αντικατάστασης ενός κανονικού στατικού κρεβατιού με ένα εξατομικευμένο YouBed. 
Τα αποτελέσματα από διάφορες μελέτες είναι εξαιρετικά θετικά, αν και δεν προκαλούν έκπληξη, καθώς 
καταδεικνύουν την επίδραση της κυκλοφορίας των βασικών προϊόντων της βιομηχανίας για πρώτη φορά. 
 

• Μια μεγάλη μελέτη καθαρής βαθμολογίας υποστηρικτών (NPS) απέδειξε ότι ο αριθμός όσων τα 
συνιστούν (το υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης πελατών) αυξήθηκε κατά ένα αξιοσημείωτο 14%1 
όταν ένα κανονικό κρεβάτι αντικαθίσταται από ένα YouBed (όπου συνήθως το 3-5% θεωρείται 
επιτυχία σε σχέση με την αυξημένη ικανοποίηση των πελατών). 

• Η αφοσίωση των πελατών αυξήθηκε εντυπωσιακά. Πάνω από το 80% όσων κοιμήθηκαν σε ένα 
δωμάτιο YouBed δηλώνει ότι θα επιλέξει την ίδια κατηγορία δωματίου στην επόμενη επίσκεψη, σε 
σύγκριση με πολύ κάτω του 20% για άλλες κατηγορίες δωματίων. 

• Η διάθεση να πληρώσουν επιπλέον τιμή αυξήθηκε και η μέση τιμή δωματίου αυξήθηκε κατά 20 
ευρώ2 ανά διανυκτέρευση. 

• Η πληρότητα των δωματίων και των ξενοδοχείων αυξήθηκε σημαντικά ως αποτέλεσμα της ισχυρής 
ικανότητάς τους προσελκύουν νέους επισκέπτες στο ξενοδοχείο. 

• Η περίοδος απόσβεσης για μια επένδυση YouBed κυμαίνεται μεταξύ 3 και 6 μηνών, πράγμα που 
σημαίνει ότι η επένδυση αποσβένεται 2 έως 4 φορές κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια ζωής του 
προϊόντος (16-32 φορές μετά από 8 χρόνια). 

• Κάθε αλυσίδα ξενοδοχείων θα κληθεί να δοκιμάσει και να αξιολογήσει την ιδέα και τα 
αποτελέσματά της πριν πάρει την απόφαση αγοράς.  

 

 
1 https://www.loopon.com/blog/adjustable-beds-study 
2 Μέσος όρος από διάφορες μελέτες εσόδων και ικανοποίησης πελατών των συνεργατών μας για την απόδειξη της 

υλοποίησης της καινοτόμου ιδέας μας: Mövenpick Hotel & Resorts, First Hotels και Scandic Hotels. 


