
 

 

  

 

 
ெச#தி& 'றி)* 

ெச#ட%ப' 15, 2020 

 
உலகளாவ'ய ேஹா+ட- .ைறய'- 1வ 234 க56ப'389 
9ர+சி ஏ>ப6?.கிற. 
ேஹா$டலி( வ*+ த-./ வ01*தாள3க5 இரவ0( நி/மதியாக; <-.வத=. 
உதவ0 ெசAய ேவBC/ எEபேத ஒ1 ேஹா$டலிE HIகிய .றிIேகாளாக 

இ1I./. இ*தK ேசைவய0(, ேஹா$ட( பCIைக மிகM/ ெசௗகOயமாக இ1Pப+ 

அவசிய/; அPெபாR+ தாE நிSவன;திE .றிIேகா5 Uரணமாக நிைறேவS/. 
ஆனா( இைத நிைறேவ=Sவ+ Xலபமாக இ(லாதத=. வ01*தாள3க5 

ஒYெவா1வ1I./ பCIைக வசதி ஒESேபால இ1Pபதி(ைல.  

 

இன# இ$ மாறிவ*+,, YouBed அறி.க, ெச2தி456, 7வ 89: நி<வன=தி> 
க?+ப*9AB ப+5ைக ெம=ைதகD வழF6, ெசௗகHய=ைத மJெறா4 உயLநிைல56 

எ+=$O ெச>றி45கிற$. 7வ 8ட> நாQ9> வL=தக, மJ<, .தRQ+5 கழக, 

ப*சிென7 7வ 8ட>, YouBed நி<வன=$ட> SQ+ ேசLU$ உலக ம5கD அைனவ456, 

த> க?+ப*9Aைப அறி.க, ெச2கிற$, உலக, .Vவ$, பரவ*ய*456, ேஹாQடY 

6VமFகZ56 உத[, வைகய*Y, ஒ4-ப+5ைக-அைனவ456, எ>ற க?+ப*9Aைப 
உலக ேஹா'ட) *+ம-க./* எ1234 ெச)கிற3. 



 
 

 

!வ #$% நி(வன* YouBed, ெம-ைதய12 345* ேபா9 கிைட<5* நி*மதி 
அைன-9 சமய-தி?* உAச அளவ1C5 அதிகD-9 ைவ-திE<க உதF* வைகய12 
உயG தர பா<ெகI !ப1D4 ெம-ைதய1J திKைமைய LI$< 5ைற-9 

சீரைம<5* Oதிய வழிQைற ஒJைற< கKSப1$-9Tள9, ைகய1லிE<5* சிறிய 

DேமாIைடV பயJபS-தினா2 ேபா9*. ஒE-பS<ைக-அைனவE<5* எJற த#GF 

உலகளவ12 அைனவE<5* கிைட<5*, இYத OரIசிகரமான கKSப1$VO 

ேஹாIட2 9ைறய1னE<5 ஒE வரVப1ரசாதமாக, ஒ[ெவாE வா$<ைகயாளE* 
ேதைவ எJ( வ1E*ப1 எதிGபாG<5* ெசௗகDய-ைத மிகA ]லபமாக வழ4க 

Q$^*: ஒE ெசௗகDயமான பS<ைக மC(* நி*மதியாக- 34கி எழ உதF* 

ர*மியமான _ழ2. 

- ஒ[ெவாE வ1EYதாள`<5* தன`VபIட பS<ைக ெசௗகDய* ேதைவVபSவைத 
ேஹாIட2கT வழ4க இயலாத நிைலைம மைறY9 அைன-9 நாIகள`?* 

அைன-9 அைறகa* நிர*ப1ய1E<5* நிைலைம உEவா5*. இYத அCOதமான 
வசதி அள`<5* த#GF ெபE*பாலான ேஹாIட2கT ஒE வரVப1ரசாதமாக< கEதி 
அவGகT வ1EYேதா*O* கலாAசார-ைத உயGநிைல<5 எS-9A ெச2ல ேவKS* 

எJ( நா4கT வ1E*Oகிேறா*.  
இYத< கKSப1$VO ேஹாIட2 9ைற வ1EYேதா*ைப2 ஒE வரேவCக-த<க 

மாCற-ைத ஏCபS-9* எJபதி2 என<5 Qc ந*ப1<ைக உKS, இYத 
வரேவCக-த<க மாCற-திC5- ேதைவயான அைன-9 ஆதரFகைள^* வழ4க 

நா4கT ஆவன ெசe9 ெகாSVேபா*. பல ஆKSகT உைழVப12 உEவான9 தாJ 

!fV காJெசVI கE-9, இைத நைடQைறVபS-த ேதைவVபS* 

சாதன4கைள^*, உலகளவ12 அைத வ1ன`ேயாகி<5* உபாய-ைத^* உCப-தி 

ெசeதிE<கிேறா*, எJ( ெசா2கிறாG ம-தியா! ேசாரJெசJ, நி(வன-திJ சிஇஓ 

மC(* YouBed நி(FநG. 

YouBed !fV காJெசVI ேசைவைய இVெபாc9 உலக* Qcவ9* அறிQக* 
ெசeவதி2 ப1சிென! !வ #டJ மC(* இதர ப1ற அர] இலா<கா<கa* LIS 

ேசGY9Tளன. 44 Oதிய YouBed அ?வலக4கT – உலக சYைதகT ஒ[ெவாJறிC5* 
ஆதரF வழ45* வ1தமாக ஒ[ெவாE மKடல ேஹாIட2 ச4க4கaடJ ேபA] 

வாG-ைதகT ஏCகனேவ ஆர*ப1<கVபISTளன, இYத வ1யாபார உ-தி உலகளவ12 

உThGகள`?* பரF* எJ( எதிGபாG<கVபSகிற9. 

– ஏCகனேவ நி(வVபI$E<5* எ4கT கISமான வசதிகைளV பயJபS-த, 

உலகளாவ1ய சYைதகைள அlக உதF* QJனண1 நி(வன4கa<5 ஒE 

வ1ைரF வழி, YouBed நி(வன* ஆர*ப-திேலேய த#Gமான`-திEYத9 ஆர*ப திIட 

நடவ$<ைககள`2 நா4கa* ப4ேகCறிய1EYததா2, ந#Kட கால LISறF 



 
 

 

அ$Vபைடய12 எ4கT ஈSபாIைட ேதைவ<ேகCறாC ேபா2 அைம-9<ெகாTள 

Q$Yத9. Oதிய !வ #$% ம2$ேநஷன2 நி(வன* ஒJ( உEவா5* ேபா9, ஒE 

O9 மாCற-ைதA ெசய2பS-9* அதJ கKSப1$VO ெவCறியைடய- 

ேதைவVபS* அைன-9* ெசe9ெகாS<5* வாeVO கிைட-த9 ெபEைமயாக 

இE<கிற9 எJ( ெசா2கிறாG ஃVெரID< ஃெப<ேஸ (Fredrik Fexe) ப1சிென! 

!வ #டJ-இ2 நிGவாக 9ைண- தைலவG, ^<தி மC(* வண1க ேம*பாI$J 

தைலவG. 

YouBed இVெபாc9 ஐேராVபாவ1J ேமாெவJப1< ேஹாIட2கள`2, 
!காK�ேநவ1யJ பG!I மC(* !காK$< ேஹாIட2கள`2 கிைட-9< 

ெகாK$E<கிற9 YouBed !fV காJெசVI ஆர*ப-தி2 காGெபாேரI ப1ராKSகT 

அறிQக4கa<5 மISேம கிைட-9< ெகாK$EYத9, ேஹாIட2 

5cம-திலிE<5* ஒ[ெவாE ேஹாIட?* இதி2 அட45*. www.youbed.com 

 

!"த$ வ&வர(க*+,, ெதாட01 ெகா2*(க2: 

திE/திEமதி. Anjali Bhola, YouBed ெதாடர'் அ)த்த*ம் India & ISC அ?வலக*, 

IndiaISC@youbedglobal.com, ெதாைலேபசி: 000 8000502172 / +91 9899144337 

 

YouBed (றி+, 
உய'தர பா2ெக4 5ப678 ெம+ைதய6; தி<ைமைய2 =4>2 (ைற+, சீ'ெச@A% ஒC Dதிய 
வழிGைறைய2 க<Hப6>+, அதJகான கா#D7ைமையA% ெபJL2 ெகா<>C2கிற,. இNத 
அ4ஜ54ெம;ைட ெவ( எளRதாக, ஒC ைக2கCவ6ைய# பய;பH+தி, பH2ைக மJL% S8(% 
ெசௗக7ய+ைதU சிறிதளV% ப8க% ெச@,ெகாWளாத Gைறய6X மாJறி2ெகாWளலா%. ெம+ைதய6; 
ஒZெவாC பாக+ைதA% உ8க[2(+ ேதைவ#பH% ெசௗக7ய+திX அைம+,2 ெகாWளலா% – அதாவ, 
ேதாWப4ைடகW, இH#D# ப(தி எ;L அNதNத உடX ப(தி2(+ ேதைவ#பH% ப6ர+திேயக ெசௗக7ய+ைத 
ஒZெவாC பயன' அவC2(+ ேதைவ#பHவ, ேபாX தன2ெக;L அைம+,2ெகாWளலா%. இZவாL 
அைம+,2ெகாWவதிX ஒCவ7; எைட, உயர%, உடX வா( அXல, S2(% பா8( எ,V% தைடயாக 
இC2கா,. உலக+திX GதX Gைறயாக தன2ெக;L த; ெசௗக7ய+திJகாக அைம+,2ெகாW[% பH2ைக, 
S2கG% பH2ைகA% ப6ரதானமாக இC2(% ,ைறகளRX மிக#ெப7ய வா@#DகைளA% மதி#D2=4H% 

ேசைவகைளA% உCவா2(%. 

 
ப,சிென. .வ 0ட2, .வ 034 வ56தக8 ம:;8 <த=>?& கழக8 'றி6A 
ப6சிென5 5வ ]ட;, 5வ ]>^ வ'+தக% மJL% Gத_4H2 கழக%, 5வ ]ட; நிLவன8கW த8கW 
வ'+தக+ைத உலகளவ6X எH+,U ெசXவதJ(%, அயXநா4H நிLவ8கைள 5வ ]டனRX Gத_H ெச@, 
வளர ஊ2(வ6+, உதவ6 D7கிற,. 5வ ]>^ நிLவன8கW த8கW உJப+தி# ெபாCWகைளU சNைத#பH+,% 
காலஅளV மJL% அபாய8கைள2 (ைற+, Dதிய வCவா@ வா@#Dகைள அதிக72க உதவ6 D7கிற,. 
ச'வேதச நிLவன8கW 5வ ]டனRX Dதிய வ'+தக வா@#Dகைள+ ேத> த8கW Gத_HகW மbதான 
ஈ4ட8கைள அதிக72க நHநிைல தவறாத ஆதரVகைளA% ப6சிென5 5வ ]ட; வழ8(%. உலகளவ6X 
,>#Dட; ெசயXப4H2ெகா<>C2(% 44 சNைதகளRX த8கW வ'+தக+திJ( உதV% வைல#ப6;னைல# 



 
 

 

ெபC2க அைன+, ம4ட8களRX ேதைவ#பH% G2கிய ஆேலாசைனகW மJL% ஆதரVகைள வழ8(%. அரe 
மJL% வ'+தக சfக% இைணNத =4H GயJசியாக ப6சிென5 5வ ]ட; உCவாகிAWள,. 
 



 தி#ட வ&வர(க* 
 

 

நி#வன&ைத) ப+றி 

நி#வ%ப'ட வ)ட*: 2012 

வ)வா, / வ-ைள0: ெபா$ வ&யாபார)தி,கான நிைலைமகைள 45வ$மாக6 

ெச8$49:;< வ&யாபார உ)தி காலவைர 2018 ஆ?@ 

49AததிலிBA$ வ&,பைனகC இEைல. 

இய34ன6க8 சைப: ம)தியாF ேசாரHெசH, சிஇஓ & நிJKநL 

 FMபH ைஹEடHஃெபEQQ; சி9ஓ & நிJKநL 

 லாLF ேஜாL:ல?Q; ஐப& தைலைம & Fவ T9U ேபடHQ 
ஏஜHசிய&H 4HனாC தைலவL 

 ஒலி ெபL:FQரா<: ஜிப&எ<ஓ & ஆபேரஷHF, ெடலியா 
நிJவன< 

அ;வலக=க8 எ?ண-3ைக: 44 

பண-யாள6க8 & நி#வன*: ZமாL 250 (கHசEடH@கC உQபட), 

இவLகள[E 14 அதிகா]கC Fடா:ேஹா< தைலைம 
அ^வலக)தி^< ம_தி அதிகா]கC உலக< 45வ$< 

பரவ&ய&B:;< 44 ம?டல அ^வலக`கள[^< உCளனL. 

சAைதக8: உலகளவ&E 

ெசாAத உEைமG8ளவ6க8: 109 

ேசகE3க%ப'ட Iலதன*: 6 மிEலியH EUR 

 

-திய க01ப23)-  

• Fவ T9U நிJவன< YouBed, ெம)ைதய&E a`;< ேபா$ கிைட:;< நி<மதி 
அைன)$ சமய)தி^< உ6ச அளவ&,; அதிக])$ ைவ)திB:க உதK< 
வைகய&E உயL தர பா:ெகQ Fப&]` ெம)ைதய&H தி?ைமைய bQ9: 
;ைற)$ சீரைம:;< eதிய வழி4ைற ஒHைற: க?@ப&9)$ அத,;: 

காge]ைமையh< ெப,JCள$. 
• உ`கC உடலைமge:; வாகாக இB:;<ப9 45 ெம)ைதைய அEல$ 

அதH ெவiேவJ ப;திகைள தன[)தன[யாக அQஜFQ ெச8$ உ`கC 

ப&ர)திேயக வசதி:ேக,ப எள[தாக அைம)$:ெகாCள 49h<. ]ேமாQ 
கBவ&ையg பயHப@)தி 45 ெம)ைதையh< ேதைவgப@வ$ ேபாE 

அQஜF ெச8$ெகாCளலா<. 

• இAத அQஜFடப&C YouBed அதி நவ Tன ஃப&ேர<-ெபQ ெதாழிEjQப)திE 

ெசயEப@<, இதி^Cள இர?@ அ@:; பா:ெகQ Fப&]`;கC ெம)ைதய&H 



 

45 நTள)திE தன[)தன[யாக6 ெசயEபQ@, ப@)திBgபவ]H உடE 

எைடையh< அைமgைபh< கிரகி)$: ெகாCk<. 
• பா:ெகQ Fப&]` அைமgைப b@தலாக அ5)தி அEல$ அ5)த)ைத 

வ&@வ&)$ ெம)ைதைய அதிக தி?ைமயாகேவா அEல$ மிB$வாகேவா, 
உ`கk:;) ேதைவgப@வ$ ேபாE ]ேமாQைடg பயHப@)தி Zலபமாக6 

ெச8$ெகாCளலா<, இiவாJ ெச8h< ேபா$ நT`கC வ&B<e< ப@:ைக 

ெசௗக]ய< உ6ச அளவ&E இB:;<. ெம)ைதய&H ஒiெவாB பாக)ைதh< 

உ`கk:;) ேதைவgப@< ெசௗக]ய)திE அைம)$: ெகாCளலா< – 

அதாவ$ ேதாCபQைடகC, இ@geg ப;தி எHJ அAதAத உடE ப;தி:;) 

ேதைவgப@< ப&ர)திேயக ெசௗக]ய)ைத அைம)$:ெகாCளலா<. 

• உ`கC ைகயட:க கHQேராலிE, தி?ைம அளKகC எgெபா5$< 

$Eலியமாக: காQடgப@< எHபதாE, அ@)த 4ைற ெம)ைதையg 
பயHப@)$< ஒiெவாB பயனB< அவரவLகC ெசௗக]ய`கைள மிக 

எள[தாக அைம)$: ெகாCளலா<. 

• உடE எைட, உடE வா; அEல$ ப@)$) a`;< வ&த<, இைவ அைன)$< 

அவரவL வ&Bgபgப9 Zலபமாக6 ெச8$ெகாCள 49h< எHபதாE YouBed 

அைனவ]H ேதைவகைளh< 45ைமயாக mL)தி ெச8$ ெகா@:;<. 

 

வ2யாபார உ&தி 

2,000 எ?ண&:ைக:;< மிைகயான YouBeds வ&,பைன ெச8திB:;< 

அoபவ)திH அ9gபைடய&E, ஒB சாதாரண ெம)ைத:;g பதிலாக உ`கC 

ெசாAத ேதைவகைளg mL)தி ெச8ய) தயாராக இB:;< YouBed :; 

மா,றி:ெகாCவைத கB)$:கண&gப&E ப]ேசாதி)திB:கிேறா<. இAத) $ைறய&H 
4:கிய வL)தக)ைத 4தE தடைவயாக சAைதgப@)த இBgபைதg ப,பல 

ஆ8Kகள[E ெத]ய வAதிB:;< ]சE@கC, ஆ6ச]யgபட ைவ:காமE, 

வரேவ,கgப@வதாக உCளன. 

 



 

• ஒB சாதாரண ெம)ைத:;g பதிலாக YouBed ெம)ைத பயHப@)தியதிE 

ஆதரவாளLகள[H எ?ண&:ைக (3-5% வா9:ைகயாளLகC மிக அதிக< 

திBgதி அைடAத நிைல) ;றிgப&ட)த:க வைகய&E 14%1 

அதிக])திBAதைத ஒB பரவலான NPS ஆ8K ZQ9:காQ9hCள$. 
• வா9:ைகயாளLகள[H ந<பக)தHைம மிகg ெப]ய அளவ&E 

அதிக])$Cள$. YouBed ேபாடgபQ9B:;< அைறய&E ப@)$) 

a`கியவLகள[E 80% :;< அதிகமாேனாL அவLகC அ@)த 4ைறh< 

இேத ப&]K அைறைய) ேதLK ெச8வாLகC எHJ bறிhCளனL. ம,ற 

ப&]K அைறைய) ேதLAெத@gபவLகC வ&கித< 20% :;< ;ைறKவாக 

இBAத$. 
• இAத ெசௗக]ய)தி,காக வா9:ைகயாளLகC அதிக கQடண< 

ெசலவழி:கK< தயாராக இBAதனL, ஓL இரK வாடைக:; வ&டgபQட 

இAத அைறய&H கQடண< 20 Euros2 வைர உயL)தgபQ9BAத$. 
• eதிய வா9:ைகயாளLகைள: கவLAதி5:;< அ,eதமான ெசௗக]ய< 

காரணமாக அைறகC நிர<eவ$< ேஹாQடலிE த`;< வ&BAதாள[கC 

எ?ண&:ைகh< ;றிgப&@< வைகய&E அதிக])திBAதன. 

• YouBed 4தpQைட) திB<பgெபJ< கால< 3 4தE 6 மாத`களாக 

இB:;<, அதாவ$, இAத eராெட:9H வாqநாள[E ஒB வBட)திE 2 

4தE 4 தடைவ 4தp@ ெச8த ெதாைகைய) திBgப&g ெபற 49h< (8 

வBட`கk:;g ப&ற; இ$ 16 – 32 மட`; அதிக]:;<). 
• வா`க 49ெவ@:;< 4HனL இAத வ&யாபார உ)திைய 4ய,சி)$g 

பாL:க ஒiெவாB ேஹாQடE ;5ம< ெதாடLeெகாCளgப@< 

 

 
1 https://www.loopon.com/blog/adjustable-beds-study 
2 எ"க$ வ&'பைன உ,தி ெசய2ப3,த4ப5ட ஆ8வ&ட"கள:2 பலதர4ப5ட வ=வாய&2 
சராச?: ேமாவ&Bப&C ேஹா5ட2 & ?சாE5F, ஃபEF5 ேஹா5ட2F ம'HI FகாJKC 
ேஹா5ட2F. 


