
 

 

  

 

 

!ेस $व&ि(त 

से#टे%बर 15, 2020 

 

ि"वडनेको नयाँ आ-व"कारले -व0व1यापी होटल उ7योगमा :ाि;त 

=याएको छ 

 कुनै प&न होटलको ला,ग प.हलो /ाथ1मकता भनेको यसका पाहुनाह8को ला,ग रा&त रा:ोसँग &नदाउने वातावरण /दान 

गन@ कुरा हुनुपदAछ । तथाDप, यस सेवामा आरामदा&यक होटल ओGयान हुने HयारेIटJ हुनुपदAछ; एक LयMतो वाचा जुन 

अ.हलेसQम पूरा गनA असQभव छ Sकनभने सबै पाहुनाह8को आUनै अलग-अलग /ाथ1मकताह8 हुIछन ्। िMवडनेी 
कQपनी युबेडले आफूले चाहेजMतो सिजलो खालको ओGयान स.हत नयाँ खालको खाट बजारमा \याएप&छ Lयसमा 
अ.हले प]रवतAन सQभव भएको छ । िMव^डस _ेड ए`ड इIभेbट काउिIसल, cबजनेस Mवीडनेसँगको सहकायAमा युबेडले, 

Dवdवभरका होटल संगठनको ला,ग एउटा खाटमा-सबै- नयाँ खोज छ भIने कुरालाई मhयनजर गदi अ.हले Dवdवjयापी 
8पमा आUनो प]रचय बनाउँदैछ । 

 

ि"वडनेी क)पनी युबेडले एउटा 3रमोट 7योग गरेर, एकदमै सिजलोसँग सु>ने कुरामा स)झौता नगरB एक उCच-"तरBय 

पकेट ि"7ङयुFत )याGेसको अभाव हटाउन एउटा त3रका आLवMकार गरेको छ । यो एक-खाटमा-सबै-समाधान अवधारणा 
नौलो सु>ने अवधारणामाफT त LवUवVयापी Wपमा फैXलनेछ, जुन होटलहWलाई अZततः हरेक पाहुनाले चाहेको आरामदायक 

होटल बेडको \यारेZटB र रा]ोसँग रा^त सु>ने सबैभZदा रा]ा अव"था जसरB प^न `दन सFने गरB होटेल उaयोगको लाbग 

गेम-चेZजर हो भZने LवUवास ग3रZछ । 



 
 

 

- आफूले चाहे जसरB सुतेर आराम गनd भनेको XमXसङ Xलeक (दरार) हो जसले अZततः होटेलहWलाई उनीहWको पूणT 
fमतामा पु\न अनुम^त `दनेछ । हामी आशा गदTछh iक धेरैजनाले यसलाई आjनो होटेलले `दने सेवा र 7^त"पधाT>मक 

वातावरण सुधार गनd सबैभZदा रा]ो अवसरको Wपमा हेनdछन ्।  

य`द हामीले आLवMकार गरेको सामाlीले होटेल उaयोगमा प3रवतTन XसजTना गरेको खmडमा, म आUचयTचiकत हुने छैन र 

यो Lवकासलाई स)भव भएस)म सचnoम ढeगले सहायता गनुT हामी सबैको दा^य>व हो । >यसैले गदाT, हामी प^न सबैले 

आशा गरेको LवUवVयापी मागलाई टेवा पुq याउने पूवाTधार र fमता XसजTना गनd, रा]ोसँग सु>ने अवधारणा 7माsणत गदt 
वषv wबताएका छx, युबेडका 7काअ र सं"थापक मा`टयास सोरेZसन भZछन ्। 

 

युबेडमा सु>ने अवधारणालाई अ`हले wबजनेस "वीडने र अZय सरकारB LवभागहWसँगको अनुपम समZवयमा LवUवVयापी 
Wपमा 7"तुत ग3रँदैछ । LवUवका 7>येक बजारलाई सहयोग पुq याउने fमतास`हत- 44 वटा नयाँ युबेड कायाTलयहWले- 

fेzीय होटेल समूहहWसँग कुराकानी सु{ ग3रसकेका छन ्जसले LवUवभरका "थानीय fेzहWमा नेत>ृव गनd अपेfा 
ग3रZछ । 

- युबेडले सु{मै हामीसँग हालै रहेको संरचनाहW 7योग गनd ^नणTय गq यो, जुन अlणी क)पनीहWको LवUवVयापी बजारमा 
पहँुच पुq याउने छोटो बाटो हो । यस 7i}यामा हामी सु{मै सि)मXलत भएकाले, हामी यस दBघTकालBन Vयापा3रक 

स)बZधको आधारमा हा]ो संल\नता बढाउन सFदछx । wबजनेस "वीडनेका रणनी^त तथा Vयावसाय Lवकास 7मुख, 

कायTकारB उपा�यf, �ेड3रक फेFस भZछन,् नयाँ "वीडनेी बहुरािMGय क)पनीको "थापनामा र उनीहWसँग भएको गेम-

चेिZजङ (प3रवतTनकारB) नयाँ खोजलाई टेवा पुq याउने कुरामा हामी सहभागी हुन पाएकोमा हामी गवT गदTछh । 

युबेड अ`हले यूरोपमा रहेका सबै मुभएनLपक होटलहWका साथसाथै "कािmडनाXभयन फ"टT होटल र "Fयािmडक 

होटलहWमा उपल�ध छन ्। युबेडमा सु>ने अवधारणा सु{मा कपnरेट �ाmड सु{वातका लाbग ती होटलहWको समूहXभzका 
हरेक होटलमा माz उपल�ध रहेको छ । www.youbed.com 
 

थप जानकारJको ला,ग, कृपया सQपकA  गनुAहोस:् 
Mrs Anjali Bhola, स)पकT  bथCनुहोस,् YouBed India & ISC  कायाTलय, IndiaISC@youbedglobal.com, 
फोन: 000 8000502172 / +91 9899144337 

 

युबेडका बारेमा 
ि"वडनेी क)पनी युबेडले उ0च गुण"तरको पकेट ि"8ङ )या;ेसमा भएको असिजलोपना हटाउने नयाँ तDरका आFवGकार र पेटेHट गरेको छ । 

ओLयान र आरामदायक सुताइको उ0च "तरमा स)झौता नगरQ हातको RनयSTणको मUदतले Vमलाउने काम Rछटो र सिजलैसँग गDरSछ । उचाइ, 

तौल, शरQरको आकार वा मनपनY सुताइको आसन जुनसुकै भए तापRन, तपाZ सबै 8योगकता[ह\लाई एकदमै धेरै सिजलोसँग सु_न Vम`ने गरQ 
आफb ले FवVभSन भागह\ (काँध र क)मरको भागमा) Vमलाउन सcनुहुSछ । यसैको नRतजा"व\प यो संसारको पeहलो चाहेअनुसार Vमलाउन सfकने 

(पस[नलाइgड) ओLयान हो जहाँ RनShा र ओLयानले मुiय भूVमका खे`ने उUयोगह\को lेTमा ठूलो अवसरको ढोका खो`दछ र उUयोगमा मू`य 

Vसज[ना गदo आरामको pयारेSटQ पRन गद[छ । 

 
ि+व-डस /ेड ए1ड इ3भे5ट काउि3सल, 9बजनेस +वीडनेको बारेमा 



 
 

 

ि"वqडस ;ेड एHड इSभेGट काउिSसल, rबजनेस "वीडनेले, ि"वडनेी क)पनीह\लाई उनीह\को आsनो Fवtवuयापी rबvw र अSतरा[िG;य 

क)पनीह\लाई ि"वडनेमा लगानी बढाउन र Fव"तार गन[ मUदत गद[छ । rबजनेस "वीडनेले ि"वडनेी क)पनीह\लाई बजारमा पुpने समय छोxयाएर 

र नयाँ आयका yोतह\ फेला पारेर र जोzखम घटाएर मUदत गद[छ । Rतनले पँूजीमा लाभ बढाउद| र RनGपl \पमा सहायता गदo अSतरा[िG;य 

क)पनीह\लाई नयाँ uयापारका अवसरह\ फेला पान[ मUदत गद[छन ्। सबै तहह\मा स~जालह\ भएकाले Rतनले Fवtवको 44 सबैभSदा चाखलाpदो 
बजारमा रणनीRतक स`लाह र ठोस सहायता 8दान गद[छन ्। rबजनेस "वीडने राgय तथा uयवसाRयक समुदायको संयुcत "वाVम_वमा रहेको छ । 



 !या$ट &सट ((ववरण प-) 
 

क"पनीको बारेमा 

!था$पतः            2012 

आमदानी/प-रणामः !व#व$यापी )पमा नयाँ उ.पाउन बजारमा 2याउनको ला6ग अव9थामा सुधार 2याउन 

अवधारणाको ?माण अव6ध 2018 मा अ@.य भएदेEख कुनै HबIJ नभएको । 

स1चालक स5म6तः माLटयास सोरे@सन, ?काअ (CEO) तथा सं9थापक 

 9टेफान हाय2टेफे2ट; ??अ (CTO) तथा सं9थापक 

 लासR SजोकR लTड; IP ?मुख र ि9वWडस पेटे@ट एजे@सीका भूपू अYयZ 

 ओले बगR9\ोमः टे^लयाको GPMO तथा कायRस_चालन अ6धकृत 

काया8लयह:को सं=याः 44 

कम8चार> र सं!थाः करbब 250 (परामशRदाता सLहत), जसमYये 14 जना 9टकहोमको मुdय कायाRलयमा र 

बाँकJ 44 वटा Zेeीय कायाRलयह)मा !व#वभर फे^लएर रहेका । 

बजारः   !व#व$यापी 
!वा5मBवकता8 (सेयरहोDडर) ह:को सं=याः 109 

चुGता पँूजीः   60 लाख EUR 

 

नवीनता  

● ि9वडनेी कfपनी युबेड (YouBed) ले अLहलेसfमकै सबैभ@दा आरामदायी ढiगले सु.ने सामान बनाउने Iममा उjच-

गुण9तरbय पकेट ि9?ङ fया\ेसको ल6चलोपना ^मलाउने नयाँ तlरका पmा लगाएको र पेटेTट गरेको छ । 

● तपाoलाई चाLहए ज9तै बनाउन सिजलैसँग पूरै fया\ेस वा !व^भ@न भागह) छुqटाछुqटै ^मलाउन सrनुहुनेछ । पूरै 

fया\ेस sनय@eण गनt lरमोट ?योग गरेर सिजलैसँग ^मलाउन सuक@छ । 

● जता पsन ^मलाउन सuकने युबेड नयाँ vेम-बेड ?!व6धमा आधाlरत रहेको छ, जसमा ?योगकताRको तौल र शरbरको 
आकारलाई अझै राyोसँग ^मलाउने गरb सबै लfबाइमा 9वत@e )पमा काम गनRको ला6ग पकेट ि9?ङको दईुवटा तहह) 

रा{ ^म2छ । 

● खाटलाई एकदमै धेरै आरामदायी बनाउनको ला6ग fया\ेसलाई कडा र नरम बनाउँदै पकेट ि9?ङ ?णालbलाई lरमोटले 

सिजलैसँग खुfjयाउने र uफँजाउने गराउन सuक@छ । तपाoको आफूले चाहे ज9तै गरb ^मलाउन खाटका !व^भ@न 

भागह)लाई, काँध र कfमरका !व^भ@न भागह)मा सिजलो हुने गरb रा{ सuक@छ । 

● हाते sनय@eण (|याTड क@\ोल) ले ?.येक ?योगकताRलाई पsछ ?योग गनR उनीह)ले आफूले चाहेज9तो आरामदायक 

?ोफाइल उपलSध गराउँदै सध} सLटक कडापनको संयोजन देखाउनेछ । 

● उचाइ, तौल, शरbरको आकार वा आफूलाई मनपनt सु.ने तlरका ज9तोसुकै भए पsन, युबेडले ?.येक ?योगकताRको 
$यिrतगत आव#यकताह) पूरा गदRछ । 
 

 

 

 

  

 



 

अवधारणाको 1माण 

2,000 भ@दा बढb HबIJ गlरएको युबेडह)का आधारमा, हामीले सामा@य ि9थर खाटको ठाउँमा आफूले चाहे अनुसारको 
युबेडको वा9त!वक ?भाव थाहा पाउन र मापन गनR सZम भएका छ� । !व^भ@न अYययनह)बाट ?ा�त नsतजाह)ले पLहलो 
पटक उ�योगको मुdय $यवसायलाई $यावसायीकरण गनुRको ?भाव देखाएको हुनाले यी नsतजा .यsतधेरै आ#चयRजनक 

नभए पsन अ.य@तै सकारा.मक छन ्। 
 

● एउटा वहृत एनपीएस (NPS) अYययनले सध} सु.ने गरेको खाटका सqटा युबेडमा सु.दा (जहाँ सामा@यतयाः 3-

5% ले �ाहकको स@तुि�ट बढेर सफल भएको माsन@छ), ?व�Rधकह)(सबैभ@दा धेरै �ाहक स@तुि�टको तह) को 
सidया उ2लेखनीय )पमा 14%1 ले व�ृ6ध भएको देखाएको छ । 

● �ाहकको !व#वसsनयतामा नाटकJय ढiगले व�ृ6ध भयो । 20% भ@दा कम अ@य कोठा �ेणीको तुलनामा, युबेड 

भएको कोठामा सु.ने 80% भ@दा बढb माsनसह)ले अक� पटक आएको बेलामा पsन उहb �ेणीको कोठा छा@ने 

बताए । 

● ?ी^मयमको पैसा sतनR त.पर माsनसह)को संdया व�ृ6ध भयो र औसत कोठाको दर HबIJ भएको रातको 20 

यूरोले2 ब�यो । 

● नयाँ पाहुनाह)लाई होटलमा आक!षRत गनt ब^लयो Zमताको पlरणाम9व)प कोठा र होटलमा ब9ने 

माsनसह)को सidयामा व�ृ6ध भयो । 

● युबेड लगानीको पैसा उ�ने अव6ध (पेSयाक !पlरयड) 3 देEख 6 मLहनाको बीचमा हु@छ, यसको मतलब यो 
उ.पादन Lटrने अव6ध (8 वषRपsछ 16–32 पटक) मा ?.येक वषR 2 देEख 4 पटक लगानी असुलb हु@छ । 

● ?.येक होटल समूहलाई खरbद गनt sनणRय ^लनुभ@दा अगाWड ?योग गरेर हेनR र यो अवधारणा र यसका ?भावह) 

मु2याiकन गनR आमि@eत गlरनेछ  

 

 
1 https://www.loopon.com/blog/adjustable-beds-study 
2 हा#ो अवधारणाको +माणका साझेदारह1को 2व3भ5न आय र 9ाहक स5तुि=ट अ?ययनबाट Aनका3लएका औसतः  मुभएन2पक होटेल 

एGड IरसोJKस, फMटK होटेNस एGड MOयाि5डक होटेNस । 


