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Švedska inovacija prinaša revolucijo za svetovno hotelsko 
industrijo  

Prva prednostna naloga vsakega hotela bi morala biti, da svojim gostom zagotovi dober spanec. Vendar 
mora ta storitev vključevati garancijo udobne hotelske postelje; obljubo, ki jo je bilo nemogoče izpolniti, 
saj imajo vsi gostje svoje edinstvene želje. To se lahko zdaj spremeni, saj švedsko podjetje YouBed uvaja 
inovativno posteljo, ki zagotavlja prilagojeno udobje vzmetnice. Podjetje YouBed zdaj skupaj s švedskim 
trgovinskim in investicijskim svetom Business Sweden promovira svoje inovacije "ena postelja za vse" v 
hotelskih verigah po vsem svetu. 

 

Švedsko podjetje YouBed je izumilo način za prilagoditev trdote visoko kakovostne žepne vzmetnice, ne da bi 
se ogrozilo najvišje udobje spanja, preprosto z daljinskim upravljalnikom. Ta rešitev “ene postelje za vse” bo 
po vsem svetu na voljo z edinstvenim konceptom spanja, za katerega se verjame, da bo prelomnica za 
hotelsko industrijo, kar bo hotelom omogočilo, da končno ponudijo tisto, kar si zasluži vsak gost: jamstvo za 
udobno hotelsko posteljo in najboljše pogoje za dober spanec. 

– Prilagojeno udobje spanja je manjkajoči člen, ki bo hotelom končno omogočil, da dosežejo svoj polni 
potencial. Upamo, da bodo mnogi to videli kot odlično priložnost za nadgradnjo ponudbe in konkurenčnosti 
hotela.  
Ne bi me presenetilo, če bi naša inovacija ustvarila spremembo paradigme v hotelski industriji in naša 
odgovornost je, da ta razvoj podpremo na najboljši možen način. Zato smo več let dokazovali koncept spanja, 



 
 

 

hkrati pa ustvarjali infrastrukturo in zmogljivosti za podporo pričakovanemu svetovnemu povpraševanju, 
pravi Mattias Sörensen, izvršni direktor in ustanovitelj podjetja YouBed. 

 

 

Koncept YouBed Sleep se zdaj uveljavlja po vsem svetu v edinstvenem sodelovanju z organizacijo Business 
Sweden in drugimi vladnimi službami. 44 novih pisarn YouBed - z zmožnostjo podpore vsakemu svetovnemu 
trgu - že začenja pogovore z regionalnimi hotelskih skupinami, za katere se pričakuje, da bodo lokalno prve 
uvedle naše izdelke. 

– Podjetje YouBed se je zgodaj odločilo, da bo uporabilo naše obstoječe podporne strukture, bližnjico za 
vodilna podjetja za hiter dostop do svetovnih trgov. Ker smo se že zgodaj vključili v postopek, smo lahko 
prilagodili svojo udeležbo na podlagi tega dolgoročnega poslovnega odnosa. Resnično smo ponosni, da smo 
del ustanovitve novega švedskega multinacionalnega podjetja, in da podpiramo njegove zaslužene prelomne 
inovacije, pravi Fredrik Fexe, izvršni podpredsednik in vodja za strategijo ter razvoj poslovanja pri organizaciji 
Business Sweden. 

Postelja YouBed je trenutno na voljo v vseh hotelih Mövenpick v Evropi ter skandinavskih hotelih First Hotels 
in Scandic Hotels. Koncept spanja YouBed je sprva na voljo samo za uvedbo blagovne znamke podjetja, ki 
vključujejo vse hotele v verigi. www.youbed.com 
 

 

Za več informacij se obrnite na: 
ga. Ulrika Hallström, vodja pisarne YouBed Austria, Balkans & Israel pisarna, 
AustriaBalkanIsrael@youbedglobal.com, telefon: +43 800 784702 

 

 

O podjetju YouBed 
Švedsko podjetje YouBed je izumilo in patentiralo nov način za prilagoditev trdote visoko kakovostnih žepnih vzmetnic. Prilagoditev se 
izvede hitro in enostavno z daljinskim upravljalnikom in brez ogrožanja najvišjih ravni udobja postelje in spanja. Prav tako lahko 
neodvisno prilagodite različne dele vzmetnice (ramena in boke), da dosežete optimalno udobje za spanje za vse uporabnike, ne glede 
na višino, težo, obliko telesa ali najprimernejši položaj spanja. Rezultat je prva prilagojena postelja na svetu, ki zagotavlja udobje, 
odpira velike priložnosti in ustvarjanje vrednosti v panogah, kjer imajo spanje in postelje osrednjo vlogo. 

 
O organizaciji Business Sweden, švedskem trgovinskem in investicijskem svetu 
Business Sweden,švedski trgovinski in investicijski svet, pomaga švedskim podjetjem povečati njihovo svetovno prodajo in 
mednarodnim podjetjem investirati ter se širiti na Švedskem. Business Sweden pomaga švedskim podjetjem s skrajšanjem časa uvedbe 
na trg, z iskanjem novih tokov prihodkov in zmanjšanjem tveganja. Prav tako mednarodnim podjetjem pomaga najti nove poslovne 
priložnosti, povečuje donosnost kapitala in zagotavlja nepristransko podporo. Z omrežji na vseh ravneh nudi strateške nasvete in 
oprijemljivo podporo na 44 najbolj zanimivih svetovnih trgih. Business Sweden je v skupni lasti države in poslovne skupnosti. 
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DEJSTVA 
 

O podjetju 
Ustanovljeno:  2012 
Prihodek/izid: Ni prodaje od konca dokazovanja konceptualnega obdobja leta 2018 z 

namenom optimizacije pogojev za globalno uvedbo. 
Upravni odbor: Mattias Sörensen, izvršni direktor in ustanovitelj 
  Stefan Hyltenfeldt, izvršni direktor in ustanovitelj 
 Lars Björklund; vodja intelektualne lastnine in nekdanji predsednik švedske 

patentne agencije 
 Olle Bergström: GPMO in dejavnosti pri Telia 
Število pisarn: 44 
Osebje in organizacija: Približno 250 (vključno s svetovalci), od tega 14 nameščenih na sedežu v 

Stockholmu, preostali pa v 44 regionalnih pisarnah po vsem svetu. 
Trgi: Globalni 
Število lastnikov: 109 
Zbrani kapital: 6 milijonov evrov 

 

Inovacija  
• Švedsko podjetje YouBed je izumilo in patentiralo nov način za prilagoditev trdote visoko kakovostne žepne 

vzmetnice, hkrati pa ohranja najvišjo raven udobja spanja ves čas. 
• Z lahkoto lahko neodvisno prilagodite celotno žimnico ali različne dele, da dosežete popolno prilagoditev. 

Prilagoditev se izvede preprosto z daljinskim upravljalnikom, ki nadzoruje celotno žimnico. 
• Nastavljiva postelja YouBed temelji na najnovejši tehnologiji okvirja-postelje, ki omogoča, da dvoslojne 

žepne vzmeti delujejo neodvisno po celotni dolžini, da bolje absorbirajo težo in obliko telesa uporabnika. 
• Žepni vzmetni sistem je mogoče enostavno stisniti ali sprostiti z daljinskim upravljalnikom, zaradi česar je 

vzmetnica trša ali mehkejša, hkrati pa ohranja najvišjo raven udobja postelje. Prav tako lahko natančno 
prilagodite različna območja udobja postelje, ramen in bokov, da bi dosegli popolno prilagoditev. 

• Ročni nadzor bo vedno prikazal natančno kombinacijo trdote, ki vsakemu uporabniku zagotavlja svoj 
edinstven profil udobja za poznejšo uporabo. 

• Ne glede na višino, težo, obliko telesa ali prednostni položaj spanja bo postelja YouBed izpolnila 
posamezne potrebe vsakega posameznega uporabnika. 
 

 

 

 



 

 

Dokazilo o konceptu 
Na podlagi več kot 2000 prodanih postelj YouBed smo lahko analizirali in izmerili natančen učinek zamenjave 
običajne statične postelje s prilagojeno posteljo YouBed. Rezultati različnih študij so zelo pozitivni, čeprav niso 
presenetljivi, saj so prvič predstavili učinek komercializacije osnovnih dejavnosti industrije. 
 

• Velika študija NPS je pokazala, da se je število promotorjev (najvišja stopnja zadovoljstva strank) 
povečalo za 14 % 1, ko se navadna postelja zamenja s posteljo YouBed (kjer se običajno 3–5 % šteje 
za uspeh v zvezi s povečanim zadovoljstvom strank). 

• Dramatično povečana zvestoba kupcev. Več kot 80 % oseb, ki so prespale v sobi s posteljo YouBed, 
pravi, da bodo ob naslednjem obisku izbrale isto kategorijo sob, v primerjavi z manj kot 20 % oseb za 
sobe drugih kategorij. 

• Pripravljenost za dodatno plačilo se je povečala, povprečna cena sobe pa se je povečala za 20 evrov 2 
na prodano noč. 

• Stopnja zasedenosti sob in hotelov se je znatno povečala zaradi močne sposobnosti privabljanja 
gostov v hotel. 

• Obdobje vračila naložbe za posteljo YouBed znaša od 3 do 6 mesecev, kar pomeni, da se naložba 
povrne dvakrat do štirikrat vsako leto v življenjski dobi izdelka (16–32 krat po 8 letih). 

• Vsaka hotelska veriga bo povabljena, da pred odločitvijo o nakupu preizkusi in oceni koncept in 
njegove učinke.  

 

 
1 https://www.loopon.com/blog/adjustable-beds-study 
2 Povprečje različnih raziskav o prihodkih in zadovoljstvu strank pri našem dokazu o konceptnih partnerjih: Mövenpick Hotel 
& Resorts, First Hotels in Scandic Hotels. 


