
 

 

 

  

 

 

 

ان صح   ب
تم    15  2020س

 

ة صنع ثورة  صناعة الفنادق العالم دي  داع الس  اإل

 

ر   شتمل هذه الخدمة ع تأم  جب أن  الئه. ومع ذلك،  ة أي فندق  المقام األول  توف نوم ل ها ل ي أن تكون أول
كة   مكن أن يتغ ذلك اآلن عندما تقدم ال الء و ل من ال ل نز الت خاصة ل ث توجد تفض ه ح فند مر    ح؛ وهو وعد ظل صعب الوفاء 

ة   د التعاون مع   YouBedالس حة.. و ة مر ة شخص ري يوفر مرت ار  دي،  Business Swedenابت ثمار الس ، مجلس التجارة واالس
ر واحد يناسب الجميع‘  سالسل الفنادق حول العالم.  YouBedتقدم  ار ’  ابت

ً
ا، طارحة  اآلن عرضا عالم

 

ة   د كة الس ات الراحة   YouBedابتكرت ال دون التأث ع أع مست ة المستوى  سوست منفصلة راق ات  مراتب  ل الث قة لتعد طر
عتَقد أنها ستغ قواع ُ دة  ا من خالل فكرة نوم فر ر واحد يناسب الجميع‘ عالم عد. يتوفر حل ’ م عن  استخدام جهاز تح د   النوم، 

مكن  ما  ة  صناعة الفنادق،  ر فند مر    ح وتهيئة أفضل الظروف لنوم ل   اللع ل: تأم  ل نز ستحقه  م ما  ا من تقد الفنادق أخ
 .  ها

ذي ومؤسس   - س التنف سن؛ الرئ اس سور سمح للفنادق   YouBedح مات ة أثناء النوم  الحلقة المفقودة ال س أن "الراحة الشخص
ا أن تصل إ أق طاقاتها. ونأ ة فنادقهم.  أخ ة مستوى عروض وتنافس ق مة ل ون هذا األمر كفرصة عظ ث  مل أن يرى ال

نا سنوات   قة ممكنة. لهذا قض أفضل طر ة  صناعة الفنادق، واجبنا هو أن ندعم هذا التطور  ارنا نقلة نوع   ولن أتفاجأ إذا أّحدث ابت
ة التحت شاء الب ات مفهوم النوم، مع الحفاظ ع إ ة الطلب العال المتوقع". إث  ة والقدرة ع تلب

 



 
 

 

ا بتعاون غ مسبوق مع   YouBedيتم اآلن إطالق مفهوم نوم  دأ  Business Swedenعالم ة أخرى. ي دارات حكوم د ل    44و مكتب جد
YouBed   اجات جميع أسواق العالم  – الفعل ة احت ة المتوقع أن تأخذ  التحاور مع مجموعات الفنادق  –لها القدرة ع تلب م اإلقل

ة حول العالم.  ادرات المحل  الم

:  Business Swedenصرح فریدریك فیكس، نائب الرئیس التنفیذي، ورئیس االستراتیجیات وتطویر األعمال في  - ً   YouBed"عزمت   قائ
ه ال  سل ق مخت  اره طر اعت ا  ل الدعم المتوفرة لدينا حال ا كرا ع استخدام ه عا. ونظرا م ة  ات الرائدة لتصل إ األسواق العالم

كوننا جزءا من إ   ً لة. ونفخر فع ة الط نادا إ هذه العالقة التجار سج مشاركتنا اس ة، تمكنا من  كر  هذه العمل كة  لدخولنا الم شاء 
 قواعد اللع 

ّ
ارها الذي غ ات، وأن ندعم ابت س دة متعددة الج ة جد د ستحقها". س القدرة ال   ة 

ك. ومفهوم النوم  YouBedتتوفر مراتب   اند ة وفنادق س ست اإلسكندناف ا، وكذلك  فنادق ف ك  أورو افة فنادق موفن ا   حال
ل فندق  السلسلة.    YouBedالخاص    ة فقط ال تضم  ات العالمات التجار  ل

ً
ة دا  www.youbed.comمتوفر 

 

 

ـ:  د من المعلومات، ُير االتصال   للم
د   youbedglobal.comNorthWestAfrica@، مكتب،   arocMYouBed، مدير مكتب    Youssef Benchaqrounالس

 هاتف   :82 95 97 522 212+ 
 

 

 

ذة عن   YouBedن
ة  د كة الس سوست YouBedابتكرت ال ات مراتب  ل ث دة لتعد قة جد اع لطر مساعدة جهاز   وسجلت براءة اخ سهولة  عة و ل  ة الجودة. يتم التعد منفصلة عال

مفردها )ال ة  ط أجزاء مختلفة من المرت ضا ض مكنك أ ر وأثناء النوم.  ات الراحة ع ال دون التأث ع أع مست دوي، و م  أق راحة  تح ( للتمتع  تف والورك
غض النظر ع  ، ل المستخدم فتح اآلفاق  النوم ل ضمن الراحة و ر مخصص  العالم  جة  أول  ة النوم المفضلة. والن ل الجسم أو وضع ن الطول أو الوزن أو ش

ا.  ة دورا مركز َّ لعب فيها النوم واأل مة  صناعات  صنع ق ة و  لفرص كب

 
ذة عن  دي Business Swedenن ثمار الس  ، مجلس التجارة واالس

ثمار والتوسع Business Swedenساعد  ة ع االس ات الدول ساعد ال ة و عاتها العالم ادة مب ة ع ز د ات الس دي، ال ثمار الس  ، مجلس التجارة واالس
ساعد  ما  د.  دة،  Business Swedenالس حث عن تدفقات عوائد جد ق، وال س ة من خالل اختصار الوقت الالزم لل د ات الس ضا  ال ساعد أ ل المخاطر. و وتقل

د. و ظل وجود ش ط دعم محا ف كوس ادة العوائد ع رأس المال، والت دة، وز ة جد ة ع العثور ع فرص أعمال تجار ات الدول ات،  ال ات ع جميع المست
ة ودعما ملموسا  أهم ) ج ات شارات اس ة.  44توفر اس كة ب الدولة ومجتمع األعمال.  Business Sweden( سوق عالم ة مش  مل
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عئاقو ةفیحص   
 

 

 ةكرشلا نع ةذبن
 2012  :سیسأتلا ةنس
 .يملاعلا حرطلل فورظلا نیسحتل 2018 يف موھفملا تابثإ ةرتف ءاھتنا ذنم تاعیبم يأ ققحت مل :جتانلا / دئاعلا
 سسؤمو يذیفنتلا سیئرلا ؛نسنیروس سایتام :ةرادإلا سلجم
 سسؤمو لوألا ينفلا ریدملا ؛تدلیفنیتلیھ نافیتس  
 ةیدیوسلا عارتخالا تاءارب ةلاكول قباسلا سیئرلاو ةیركفلا ةیكلملا مسق سیئر ؛دنولكرویب سرال 
 ایلیت يف تایلمعلاو يملاعلا جمانربلا ةرادإ بتكم لوؤسم :مورتسجریب لوأ 

 44 :بتاكملا ددع
 نیقابلاو ملوھكوتس يف يسیئرلا بتكملا يف مھنم 14 ،)نییراشتسالا كلذ يف امب( ًافظوم )250( يلاوح :میظنتلاو نوفظوملا

 .ملاعلا لوح يمیلقإ بتكم 44 يف نوعزوم
 ةیملاع :قاوسألا

 109 :كالملا ددع
 وروی نویلم )6( ةتس :عومجملا لاملا سأر

 

  راكتبالا
9خا تاءارب تلجسو YouBed ة1د/.سلا ةك*(لا تركتبا •

:
 ظافحلا عم ،ةدوجلا ةOلاع ةلصفنم تسوسI بتارم تاDث ل1دعتل ةد1دج ةق/=طل عا

X ةحارلا تا/.تسم Uعأ Uع
Y
Z مونلا X

Y
Z تاقوألا عيمج. 

 ق/=ط نع ةلوهسI طDضلا مت/و .لثمألا ةOعضولا Uع لوصحلل ،اjدرفمe اهنم ةفلتخم ءازجأ وأ ،اهلمgأe ةDترملا عضو طDض ةلوهسI كنكم1 •

X دعe نع مsحت زاهج
Y
Z ترملاDة eأgاهلم. 

:wلا ،ةuَّألا رطأل ةOنقت ثدحأ Uع ل1دعتلل ةلeاقلا YouBed ةDترم دمتعت •
Z xطلل حمسDلمعت نأ ةلصفنملا تسوسلا نم ةجودزملا تاق 

eدرفمjع اU ترملا لوط ىوتسمDسا لضفأ قيقحتل ،ة}Oشو نزول باعsمدختسملا مسج ل. 
مامت ظافحلا عم ،معنأ وأ ىوقأ ةDترملا لعج1 امم ،دعe نع مsحتلا زاهج ق/=ط نع ةلوهسI ەر/=حت وأ ةلصفنملا تسوسلا ماظن طغض نكم1 •

ً
 ا

ض1أ كنكم/و .ةOشحلا ةحار تا/.تسم Uعأ Uع
ً

X ةفلتخملا ةحارلا قطانم طDض ا
Y
Z شحلاOلا ،ةáفتàâ

Y كرولاوàâ
Y، ع لوصحللU عضولاOلثمألا ة 

 .قالطإلا Uع
Oسو •

ُ
مئاد يودOلا مsحتلا رهظ

ً
 .قحاللا مادختسالل ەد/=ي يذلا حــــ/=ملا لsشلا مدختسم لê حنم1 امم ةقOقدلا تاDثلا ةفOلوت ا

• eشو هنزوو مسجلا لوط نع رظنلا ضغsعضو وأ هلOلت ،ةلضفملا مونلا ةwñZ ترمDة YouBed تحالاOل ة1درفلا تاجاòمدختسم ل. 

 

 

 

 

 



 

 موھفملا تابثإ
 YouBed ةKشح[ ة\داع ةتباث ةKشح لاد2Dسال قيقدلا T<ثأتلا ساKقو لKلحت نم انكمت ،YouBed ةDترم 2000 نم ?<=أ عيب 8إ اًدان2سا
ت ثKح ،ةئجافم نكت مل نkو ،ة\اغلل ةKباج\إ ةفلتخملا تاساردلا جئاتن تءاج .ةصصخم

ُ
tu ةراجتلا T<ثأت رهظ

v لاwئرلا طاشyzv ةرم لوأل ةعانصلل. 
 

tuاصل ةعساو ةسارد ترهظأ •
v و�<لا طاقنÄجورملا ددع نأ جــــÇTu )عأÑ معلا اضرل ىوتسمK8اوح ،ةظوحلم ةروص[ داز )لv 14%1 دنع 

ت ثKح( YouBed نم ىرخأ[ ة\داعلا ةKشحلا لاد2Dسا
ُ

ةداع %5-3 ةDسç é<تع
ً

 .)لKمعلا اضر ةداëÄل ةDسwلا[ اًحاجن 
tu اومان نمم %80 نم ?<=أ لوق\ .ةلئاه اًعافترا لKمعلا ءالو عفترا •

v ترم ه[ ةفرغDة YouBed س مهنأKةفرغلا ةئف سفن نوراتخ tu
v 

ةنراقم ،ةKلاتلا ةراëÄلا
ً

 .ىرخألا فرغلا تائفل %20 نم لقأ[ 
 .عيب ةلKل لöل 2وروي 20 رادقم[ ةطسوتملا ةفرغلا لدعم عفتراو ةداÄز عفدل دادعتسالا داز •
 .قدنفلل ددج ءالزن بذج Ñع ةÄ°قلا هتردقل ةج2Kن T<بك لûشù فرغلاو قدنفلا لاغشإ داز •
tu رامث2سالا لام سأر عاج�<سا ة�<ف حوا�<ت •

v YouBed بÇTu 3 ع\ امم ،رهشأ 6 8إ®u
v ل™ تارم 4 8إ 2 نم رامث2سالا دئاع ةفعاضم نأ 

 .)تاونس 8 دع[ ةرم 32 - 16( جتنملا رمع لاوط ةنس
 .ءا¥≤لا رارق ذاختا لDق همKيقتو ەراثآو موهفملا ةÆ≠جتل قدانف ةلسلس ل™ ¨دُتس •

 

 
1 study-beds-https://www.loopon.com/blog/adjustable 
2 

 .كیدناكس قدانفو ،تسریف قدانفو ،كیبنفوم تاعجتنمو قدانف :موھفملا تابثإ يف انئاكرش ىدل لیمعلا اضرو دئاوعلا نع ةفتخملا تاساردلا نم طسوتملا


