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Švédská inovace vyvolává revoluci ve světovém hotelovém
průmyslu
Hlavní prioritou každého hotelu by mělo být zajištění kvalitního spánku hostů. Tato služba však musí
zahrnovat záruku pohodlné hotelové postele. Tento příslib zatím nebylo možné dodržet, protože každý
host má své jedinečné preference. To se nyní může změnit, jelikož švédská společnost YouBed představuje
postelovou inovaci zajišťující pohodlí matrace s individuálním nastavením. Společnost YouBed společně s
Business Sweden, švédskou radou pro obchod a investice, nyní nabízejí tento inovativní koncept postele s
komfortem na míru pro všechny hotelovým řetězcům po celém světě.

Švédská společnost YouBed přichází se způsobem úpravy tvrdosti komorové pružinové matrace vysoké
kvality při současném zachování nejvyššího spánkového komfortu za všech okolností. Toto řešení postele s
komfortem na míru pro všechny bude po celém světě k dispozici prostřednictvím jedinečného spánkového
konceptu, který může od základu změnit hotelový průmysl a umožnit hotelům konečně nabízet to, co si každý
host zaslouží: záruku pohodlné hotelové postele a nejlepší podmínky pro skvělý spánek.
−

”Individuálně nastavitelný spánkový komfort je chybějící článek, který v konečném důsledku umožní
hotelům dosahovat svého plného potenciálu. Doufáme, že se bude pro mnohé hotely jednat o
skvělou příležitost k vylepšení nabídky a zvýšení konkurenceschopnosti.
Nepřekvapilo by mě, kdyby naše inovace způsobila změnu paradigmatu v hotelovém průmyslu. Považujeme
za svou povinnost podporovat tento vývoj tím nejlepším možným způsobem. Strávili jsme proto několik let
ověřováním tohoto spánkového konceptu a vytvářením infrastruktury a kapacity na podporu očekávané
globální poptávky”, uvádí Mattias Sörensen, generální ředitel a zakladatel společnosti YouBed.

Koncept YouBed Sleep je nyní představován po celém světě v jedinečné spolupráci s Business Sweden a
dalšími vládními agenturami. 44 nových poboček YouBed – se schopností uspokojit veškeré světové trhy – již
zahajuje dialog s regionálními hotelovými skupinami, které budou koncept lokálně představovat po celém
světě.
−

”Společnost YouBed se velice brzy rozhodla využít našich stávajících podpůrných struktur, které pro
přední firmy představují zkratku k rychlému přístupu na globální trhy. Jelikož jsme se do tohoto
procesu zapojili brzy, podařilo se nám svou účast přizpůsobit na míru na základě tohoto
dlouhodobého obchodního vztahu. Jsme opravdu hrdí na to, že jsme u založení nové švédské
nadnárodní společnosti a že podporujeme jejich revoluční inovaci způsobem, jaký si zaslouží”, říká
Fredrik Fexe, výkonný vice prezident a vedoucí strategií a obchodního vývoje organizace Business
Sweden.

YouBed je v současné době k dispozici ve všech hotelech Mövenpick v Evropě, stejně jako v řetězcích
Scandinavian First Hotels a Scandic Hotels. Spánkový koncept YouBed je zpočátku k dispozici pouze v rámci
představení značky společnostem, jehož se účastní každý hotel v řetězci.
www.youbed.com

Pro více informací prosím kontaktujte:
Jakub Lelek, kontakt pro média, YouBed Česká republika a Slovensko, CzechRSlovakia@youbedglobal.com,
telefon: +420 800400137

O společnosti YouBed
Švédská společnost YouBed vynalezla a patentovala nový způsob úpravy tvrdosti komorové pružinové matrace vysoké kvality.
Nastavení se provádí rychle a snadno pomocí manuálního ovladače, aniž by mělo negativní dopad na maximální komfort lůžka a
spánku. Také můžete vyladit různé části matrace samostatně (ramena a boky), a dosáhnout tak optimálního spánkového komfortu
pro všechny uživatele bez ohledu na výšku, hmotnost, tvar těla nebo preferovanou polohu při spaní. Výsledkem je první individuálně
nastavitelná postel na světě, která zaručuje pohodlí, otevírá obrovské příležitosti a vytváření hodnoty v odvětvích, kde hrají spánek a
postele ústřední roli.
O organizaci Business Sweden, švédské radě pro obchod a investice
Business Sweden, švédská rada pro obchod a investice, pomáhá švédským firmám zvyšovat prodeje po celém světě a mezinárodním
společnostem investovat a expandovat ve Švédsku. Business Sweden pomáhá švédským společnostem zkracovat dobu uvádění
produktů na trh, nalézat nové zdroje příjmů a snižovat rizika. Pomáhá také mezinárodním společnostem při hledání nových
obchodních příležitostí a zvyšování návratnosti kapitálu a poskytuje jim nestrannou podporu. Se sítěmi na všech úrovních nabízí
strategické poradenství a konkrétní podporu na 44 nejzajímavějších trzích světa. Business Sweden je ve společném vlastnictví státu a
podnikatelské komunity.
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a zbývajících v 44 regionálních pobočkách po celém světě.
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Švédská společnost YouBed vynalezla a patentovala nový způsob úpravy tvrdosti komorové pružinové
matrace vysoké kvality při současném zajištění maximální úrovně spánkového komfortu za všech okolností.
Upravit můžete snadno celou matraci nebo samostatně její části a dosáhnout tak dokonalého
individuálního přizpůsobení. Nastavení se provádí snadno pomocí dálkového ovladače, kterým se ovládá
celá matrace.
Nastavitelná postel YouBed je založena na nejnovější technologii postelového rámu, která umožňuje
nezávislé fungování dvojité vrstvy komorových pružin po celé své délce; ty tak lépe absorbují hmotnost a
tvar těla uživatele.
Systém komorových pružin lze snadno stlačit nebo uvolnit pomocí dálkového ovladače. Matrace se tak
stává tvrdší či měkčí, přičemž plně zachovává maximální úroveň komfortu postele. Lze také vyladit
jednotlivé komfortní zóny postele pro ramena a boky k dosažení zcela dokonalého individuálního
přizpůsobení.
Na manuálním ovladači se neustále zobrazuje přesná kombinace tvrdosti. Každý uživatel tak má k dispozici
svůj vlastní komfortní profil pro pozdější použití.
Bez ohledu na výšku, hmotnost, tvar těla nebo oblíbenou polohu při spaní vychází YouBed vstříc
individuálním potřebám každého jednotlivého uživatele.

Ověření konceptu
Na základě více než 2 000 prodaných postelí YouBed jsme mohli zanalyzovat a změřit přesný účinek nahrazení
běžného statického lůžka individuálně přizpůsobitelnou postelí YouBed. Výsledky několika různých studií jsou
mimořádně pozitivní. I když to není až tak překvapivé, protože poprvé demonstrují efekt komercializace
hlavního oboru podnikání v daném odvětví.
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Z rozsáhlé studie NPS vyplynulo, že počet příznivců (promoters, nejvyšší úroveň spokojenosti
zákazníků) vzrostl o pozoruhodných 14 %1, když bylo běžné lůžko nahrazeno postelí YouBed (s
ohledem na zvýšení spokojenosti zákazníků bývá obvykle nárůst o 3-5 % považován za úspěch).
Došlo k výraznému zvýšení věrnosti zákazníků. Více než 80 % osob, které přespaly v pokoji s postelí
YouBed, uvádí, že při příští návštěvě zvolí stejnou kategorii pokojů, přičemž u ostatních kategorií
pokojů se tento podíl pohybuje pod 20 %.
Vzrostla ochota připlatit si a průměrná cena za pokoj se zvýšila o 20 EUR 2 za prodanou noc.
Obsazenost pokojů a hotelů se výrazně zvýšila díky silné schopnosti přilákat do hotelu nové hosty.
Návratnost investice YouBed je 3 až 6 měsíců, což znamená, že se investice v průběhu životnosti
produktu zaplatí 2krát až 4krát ročně (16-32krát po 8 letech).
Před rozhodnutím o nákupu bude každý hotelový řetězec vyzván, aby si koncept vyzkoušel a
vyhodnotil.

https://www.loopon.com/blog/adjustable-beds-study
Průměr na základě několika studií o příjmech a spokojenosti zákazníků našich partnerů při ověřování konceptu: Mövenpick
Hotel & Resorts, First Hotels a Scandic Hotels.
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