
 

 

  

 

 

MƏTBUAT ÜÇÜN MƏLUMAT  
15 sentyabr 2020-ci il 

 

İsveç innovasiyası ümumdünya otel sənayesinə köklü 
dəyişikliklər gətirir  

İstənilən otel üçün öndə gələn məsələ qonaqlarının yaxşı yatmasını təmin etməkdir. Lakin bu xidmətə 
həmçinin otel yatağının rahatlığı üçün zəmanət verilməsi daxil edilməlidir; hər bir qonağın seçimləri fərqli 
olduğu üçün, hələ ki, bu vədin yerinə yetirilməsi mümkün olmayıb. Bu, İsveç şirkəti YouBed-in fərdi döşək 
rahatlığının təmin edilməsi ilə bağlı innovasiyanın həyata keçirilməsi ilə indi dəyişə bilər. Biznes İsveç, İsveç 
Ticarət və Yatırım Şurası ilə birgə YouBed, özünün bir-yataq-hamıya-uyğundur innovasiyasını dünyanın hər 
yerindəki otel şəbəkələrinə daşımaqla, indi qlobal təqdimat verir.  

 

İsveç şirkəti YouBed, sadəcə pultdan istifadə etməklə və yatma rahatlığını ən yüksək səviyyələrdə saxlayaraq, 
yüksək keyfiyyətli bloklu-yaylı döşəklərin bərkliyinin tənzimlənməsi yolunu kəşf etmişdir. Bu bir-yataq-
hamıya-uyğundur həlli otel sənayesi üçün tamamilə yeni olacağı inanılan təkrarolunmaz yuxu konsepsiyası ilə 
otellərə, nəhayət hər bir qonağa layiq olduğunu təklif etmələrinə imkan verərək, dünyanın hər yerində 
əlçatan olacaq: rahat otel yatağı və yaxşı gecə yuxusu üçün ən yaxşı şəraitin təmin edilməsi.  

– Fərdi rahat yuxu otellərin nəhayət ki, potensiallarını bütünlüklə həyata keçirmələrinə imkan verəcək olan, 
əskik olan elementdir. Biz bunu bir çoxlarının, otellərinin təkliflərini və rəqabətədavamlılığını yaxşılaşdırmaq 
üçün olan möhtəşəm bir fürsət kimi dəyərləndirəcəyinə inanırıq.  
Mən innovasiyamızın otel sənayesində paradiqma dəyişikliyi yaratmasına təəccüblənməzdim və biz bu 
inkişafı mümkün ola biləcək ən yaxşı yolla dəstəkləmək üçün məsuliyyət daşıyırıq. Biz, eyni zamanda, 
gözlənilən qlobal tələbatı dəstəkləmək üçün infrastruktur və imkanlar yaratmaqla, bu səbəbdən yuxu 
konsepsiyasını təsdiqləməyə illərlə vaxt sərf etdik. YouBed-in Baş İcraçı Direktoru və təsisçisi belə deyir. 



 
 

 

 

 

YouBed Yuxu Konsepsiyası indi Biznes İsveç və digər dövlət qurumları ilə xüsusi əməkdaşlıq etməklə, dünya 
bazarına çıxarılır. Dünyanın bütün bazarlarını dəstəkləmək imkanına malik olan 44 yeni YouBed ofisi bu 
yeniliklə bağlı dünyanın müxtəlif yerlərində öndə gedəcəkləri gözlənilən regional otel qrupları ilə dialoqa 
başlayırlar. 

– Qlobal bazarlara tezliklə çıxmaq məqsədilə YouBed başlanğıcda qabaqcıl şirkətlər üçün olan mövcud dəstək 
strukturlarımızdan qısa yoldan istifadə etməyə qərar verib. Prosesdə başlanğıcdan iştirak etdiyimizə görə və 
bu uzunmüddətli işgüzar münasibətlərə əsaslanaraq, biz iştirakımızı fərdi qaydada tənzimləyə bilərik. Biz yeni 
İsveç transmilli şirkətinin nümayəndəliyinin bir hissəsi olduğumuza və onun tamamilə yeni innovasiyasını 
layiq olduğu şəkildə dəstəklədiyimizə görə fəxr edirik. Biznes İsveçdə İcraçı Vitse Prezident və Strategiya və 
Biznesin inkişafı departamentinin rəhbəri olan Fredrik Fekse belə deyir. 

YouBed hazırda Avropadakı Mövenpick Hotels, habelə Scandinavian First Hotels və Scandic Hotels-ləri üçün 
əlçatandır. YouBed-in yuxu konsepsiyası başlanğıcda yalnız otel şəbəkəsindəki hər bir oteli əhatə edən 
korporativ brend təqdimatları üçün mövcuddur. www.youbed.com 
 

 

Ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlayın: 
Xanım Elena Koshcheeva, YouBed Russia & Eastern Europe ofisin Ofis Meneceri,  
RussiaEasternEurope@youbedglobal.com, telefon: +7 800 301 45 66 

  

 

YouBed haqqında 
İsveç şirkəti YouBed yüksək keyfiyyətə malik bloklu-yaylı döşəklərin bərkliyini tənzimləməyin yeni yolunu kəşf etmiş və onun patentini 
almışdır. Tənzimləmə pultdan istifadə edərək yataq və yuxu rahatlığıını yüksək səviyyələrdə saxlamaqla tez və asanlıqla həyata 
keçirilir. Boy, çəki, bədən forması yaxud üstünlük verilən yatma vəziyyətindən asılı olmayaraq və bütün istifadəçilər üçün optimal yuxu 
rahatlığı əldə etmək üçün siz həmçinin döşəyin müxtəlif bölmələrini ayrı-ayrılıqda və dəqiq olaraq tənzimləyə bilərsiniz (çiyinlər və 
budlar). Əldə edilən nəticə, rahatlığı təmin edən, o cümlədən, yuxu və yatağın əsas rol oynadığı sektorlar üçün geniş imkanlar vəd edən 
və əlavə dəyərlər yaradan dünyanın ilk fərdiləşdirilmiş yatağıdır.  

 
Biznes İsveç, İsveç Ticarət və Yatırım Şurası haqqında 
Biznes İsveç, İsveç Ticarət və Yatırım Şurası İsveç şirkətlərinə qlobal satışlarını artırmaqda, beynəlxalq şirkətlərə isə İsveçə sərmayə 
qoymaqda və bu ölkədəki inkişafla bağlı kömək edirlər. Biznes İsveç İsveç şirkətlərinə bazara daha tez çıxmağa imkan yaradır, 
həmçinin onlara gəlir kanalları tapmaqda və riskin azaldılmasında kömək edirlər. Onlar həmçinin benəlxalq şirkətlərə yeni biznes 
imkanları tapmaqda, qoyulan sərmayənin qarşılığının artırılmasında və qarşılıq gözləmədən dəstək verilməsində kömək edirlər. Bütün 
səvyyələrdə olan şəbəkələri ilə onlar dünyanın 44 ən maraqlı bazarında strateji məsləhət və əhəmiyyətli dəstək təklif edirlər. Biznes 
İsveç dövlət və şirkətlərin ortaq mülkiyyətidir. 
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Şirkət haqqında 
Təsis edilib:  2012 
Gəlir/Nəticə: Dünya bazarına çıxma şərtlərini optimallaşdırmaq üçün 2018-ci ildə başa çatmış 

konsepsiya müddətinin təsdiqlənməsindən sonra satışlar olmayıb. 
Direktorlar şurası: Mattias Sörensen, Baş İcraçı Direktor və təsisçi 
  Stefan Hyltenfeldt, İnkişaf üzrə Direktor və təsisçi 
 Lars Björklund, Əqli Mülkiyyət şöbəsinin rəhbəri və İsveç Patent Agentliyinin 

keçmiş prezidenti 
 Olle Bergström: Telia-da Qlobal Proqram İdarəetmə Ofisi və Əməliyyatlar 
Ofislərin sayı: 44 
Personal və təşkilat: 14-ü Stokholmdakı Baş Ofisdə və qalan 44-ü dünya üzrə bölgə ofislərində 

olmaqla, təxminən 250 nəfər (məsləhətçilər daxil olmaqla). 
Bazarlar: Qlobal 
Sahiblərinin sayı: 109 
Cəlb edilmiş kapital: 6 milyon avro 

 

İnnovasiya  
• İsveç şirkəti YouBed bütün hallarda yatma rahatlığını yüksək səviyyələrdə saxlamaqla, yüksək keyfiyyətli 

yaylı bloklu döşəyin bərkliyini tənzimləməyin yeni yolunu kəşf etmiş və bu kəşfin patentini almışdır.  
• Döşək fərdi tələblərə mükəmməl şəkildə cavab verməsi üçün bütünlüklə yaxud onun müxtəlif bölmələri 

ayrı-ayrılıqda asanlıqla nizamlana bilir. Nizamlama, döşəyi bütünlüklə idarə edən pult vasitəsilə asanlıqla 
həyata keçirilir.  

• Nizamlanabilən YouBed, istifadəçinin çəkisi və bədən formasını daha yaxşı amortizasiya etmək üçün ikiqat 
bloklu yayların ayrı-ayrılıqda və uzunluqları üzrə hərəkət etməsinə imkan verən ən son çərçivə-yataq 
texnologiyasına əsaslanır.  

• Bloklu yay sistemi yatma rahatlığını tamamilə yüksək səviyyələrdə saxlamaqla döşəyi daha bərk yaxud daha 
yumşaq etmək üçün pult vasitəsilə asanlıqla sıxıla və ya boşaldıla bilər. Həmçinin, fərdi tələblərə 
mükəmməl şəkildə cavab verməsi məqsədilə, yatağın çiyinlər və budlar üçün olan fərqli rahatlıq bölmələrini 
asanlıqla və dəqiq tənzimləyə bilərsiniz.  

• İdarəetmə pultu hər zaman dəqiq bərklik kombinasiyasını göstərməklə, hər bir istifadəçini sonrakı istifadə 
üçün lazım olan fərdi rahatlıq profili ilə təmin edəcək.  

• Boy, çəki, bədən forması yaxud yatma vəziyyətindən asılı olmayaraq, YouBed hər bir istifadəçinin fərdi 
ehtiyacını təmin edəcək. 

 

 



 

Konsepsiyanın təsdiqlənməsi 
Satılmış 2000-dən çox YouBed-ə əsaslanaraq, adi hərəkətsiz yatağın fərdi YouBed-lə əvəzlənməsinin tamamilə 
effektiv olduğunu təhlil etmək və ölçməyimiz mümkün olmuşdur. Müxtəlif araşdırmaların nəticələri maksimum 
dərəcədə müsbətdir. Oonlar bu sənayenin əsas fəaliyyət növünün ilk dəfə bazara çıxarılmasının effektivliyini 
nümayiş etdirdiklərinə baxmayaraq bu, təəccüblü deyil.  
 

• Geniş NPS (Müştəri Loyallığı Göstəricisi) araşdırması adi yatağın YouBed-lə əvəzlənməsi zamanı 
Promotorların (müştəri məmnunluğunun ən yüksək səviyyəsi) tam 14%1artdığını göstərmişdir 
(müştəri məmnunluğunun artması ilə əlaqəli olaraq adətən 3-5% uğur hesab edilir). 

• Müştəri loyallığı kəskin şəkildə artmışdır. YouBed otaqlarında yatanların 80%-dən çoxu növbəti dəfə 
gəldiklərində yenə eyni otaq kateqoriyasını seçəcəklərini deyirlər (digər otaq kateqoriyalarını seçən 
20% insandan fərqli olaraq). 

• Xərci çəkmək istəyi artmış və satılan hər gecə üçün otağın orta qiyməti 20 avro2 qalxmışdır. 
• Onun otelə yeni qonaqlar cəlb etmə qabiliyyətinin nəticəsi olaraq otaq və otel doluluğu əhəmiyyətli 

dərəcədə artmışdır.  
• YouBed-ə sərmayə qoyuluşu üçün xərcini çıxartma müddəti 3-6 aydır. Bu o deməkdir ki, məhsulun 

istismar müddəti ərzində qoyduğunuz sərmayə qədər hər il 2-4 dəfə gəlir əldə edəcəksiniz (8 ildə 16-
32 dəfə).  

• Hər bir otel şəbəkəsi, satınalma üzrə qərar verməsindən əvvəl konsepsiyanı və onun effektivliyini 
yoxlamaq və qiymətləndirmək üçün dəvət ediləcək. 

 

 

 
1 https://www.loopon.com/blog/adjustable-beds-study 
2 Fərqli gəlirlərin orta göstəricilərini və müştərilərin məmnunluğu üzrə araşdırmaların nəticələri ilə konsepsiyamızı 
təsdiqləyən tərfdaşlarımız: Mövenpick Hotel & Resorts, First Hotels və Scandic Hotels. 


