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 کند نوآوری سوئد، صنعت جهانی هتل را متحول م 

ی   ی تضمی  اولویت اول هر هتل باید فراهم کردن خواب خوب شبانه برای مهمانان باشد. البته، در این خدمات باید یک تختخواب راحت هتیل نی 
که تاکنون عمیل شدنش امکانپذیر نبوده است زیرا همه میهمانان ترجیحات منحرص به فرد خود را دارند. هم اکنون با    ی اوعده شود؛ قول و  

کت سوئدی انوآوری  آورد، امکان  سازی شده را فراهم م ای شخص نماید که راحتی تشک به شیوه در حوزه تخت معرفی م   YouBedی که شر
، شورای تجارت و شمایه گذاری سوئد، در حال معرفی  Business Swedenدر همکاری با سازمان    YouBedتغیی  در این عرصه وجود دارد.  

ه های یک تختخواب مناسب برای همه را برای هتل ت و نوآوری محصول خود در سطح جهانی اس  ای در شاش جهان به ارمغان  های زنجی 
 آورد. م 

  
 

به سادگی با استفاده از یک کنترل از راه دور، بدون اینکه در باالترین سطح راحتی خواب اختاللی ایجاد شود،   YouBedشرکت سوئدی  

راهی را برای تنظیم سفتی در یک تشک با فنر پاکتی سطح باال اختراع کرده است. این تختخواب مناسب برای همه، از طریق یک مفهوم  
لی در صنعت هتل حاصل کند، در سراسر جهان در دسترس خواهد بود و این امکان را برای رود تحومنحصر به فرد خواب که باور می

آورد که در نهایت چیزی را فراهم آورد که هر مهمان مستحق آن است: ضمانت بهره بردن از یک تخت خواب راحت در ها فراهم می هتل
 هتل و بهترین شرایط برای خواب خوب شبانه. 

دهد تا قابلیت بالقوه خود را  ها این امکان را م سازی شده، همان نیازی است که برآوردن آن در نهایت به هتلیک خواب راحت شخیص - 
پذیری هتل خود تمام و کمال به نمایش بگذارند. امیدواریم که بسیاری این نوآوری را فرصتی عایل برای افزایش عرضه خدمات و رقابت

 بدانند.  
Mattias Sörensenمل و بنیانگذار ، مدیر عاYouBed  تعجب نخواهم کرد اگر نوآوری ما تحویل بی نظیر در صنعت هتل ایجاد   :گویدم«

فت حمایت کنیم ین وجه ممکن از این تحول و پیشر بنابراین در راستای اثبات مفهوم خواب ضمن . کند، و این مسئولیت ما است که به بهیی
 ایم.« ها زمان رصف کردهبی از تقاضای جهابی مورد انتظار، سالهابی برای پشتیباها و ظرفیت ایجاد زیرساخت



 
 

 

 

 

شود.  و سایر ادارات دولتی در سطح جهان عرضه می Business Swedenدر همکاری بی نظیر با سازمان YouBedاکنون مفهوم خواب 

رود اند که انتظار می ای را آغاز کردههای منطقههای هتل، با ظرفیت پشتیبانی از هر بازار جهانی، گفتگو با گروهYouBedدفتر جدید  44

 منجر به معرفی محصول به صورت محلی در سراسر جهان شوند. 

 - YouBed  کت ی برای شر و برای  در ابتدا تصمیم گرفت از ساختارهای پشتیبابی موجود ما استفاده کند، که این ساختارها میانیی های پیشر
یس شی    ع به بازارهای جهابی است.  د و تجارت، Fredrik Fex دسیی »از  گوید: م  Business Sweden معاون اجرابی و رئیس بخش راهیی

توانیم شمایه گذاری خود را بر اساس این رابطه تجاری بلند مدت تطبیق دهیم.«  این فرایند سهیم بودیم، م  آنجابی که از همان ابتدا در 
کت چند ملیتی جدید سوئد هستیم و از نوآوری متحول کننده آنها به اندازه  باعث افتخار است که عضوی از بنیانگذاران شر

ً
ای که »واقعا

 کنیم.« مستحق هستند پشتیبابی م 

YouBed های در حال حاضی در تمام هتلMövenpick  ی در هتل هدر اروپا و همچنی    Scandic Hotelsو  First Hotelsای های زنجی 
س است که تمام هتلدر ابتدا فقط برای معرفی   YouBedموجود است. مفهوم خواب  کت قابل دسیی را شامل  یا هی  زنجهای های برند شر

 www.youbed.comشوند. م
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 YouBedدرباره  
کت سوئدی  اع و ثبت کرده است. این تنظیم به شعت و به راحتی با کمک کنیی  YouBedشر دار پاکتی با کیفیت باال اخیی ل دستی روشر جدید را برای تنظیم سفتی یک تشک فیی

د بدون اینکه در باالترین سطح کیفیت تختخواب و راحتی خواب، اختالیل ایجاد شود. همچنصورت م  ی برای رسیدن به باالترین سطح راحتی در خواب مطابق با سلیقه  گی  ی 
ی توانید بخش تمام کاربران فارغ از قد، وزن، شکل بدن یا وضعیت دلخواه خواب، م  ، اولی  های مختلف تشک )شانه و لگن( را به طور مستقل تنظیم نمایید. نتیجه نهانی

ی م تختخواب شخص سازی شده جهان است که راحتی را  های بزرگ و ارزش آفریتی باز کند، راه را برای فرصت کند و در صناییع که خواب و تخت نقش اصیل را ایفا م تضمی 
 کند. م

 
 ، شورای تجارت و شمایه گذاری سوئد Business Swedenدرباره سازمان 

کتهای سوئدی کمBusiness Swedenسازمان  ی الملیل کمک  ک م، شورای تجارت و شمایه گذاری سوئد، به شر کتهای بی  کند تا فروش جهانی خود را افزایش دهند و به شر
ش یابند. سازمان م کتهای سوئدی  Business Swedenکند در سوئد شمایه گذاری کنند و گسیی ی منابع جدید درآمد و کاهش ریسک، به شر ، یافیی با کوتاه کردن زمان بازاریانی

ی الملیل کمک م  ها آن کند. کمک م کتهای بی  ی به شر کنند تا فرصتهای کسب و کار جدید را پیدا کنند، بازده شمایه خود را افزایش دهند و یک پشتیبان و حام نی طرف همچنی 
ی شبکه  ها آنهستند.   دی و حمایت ملموش را در با داشیی   Business Swedenدهند. سازمانبازار جالب توجه جهان ارائه م  44هانی در همه سطوح، مشاوره راهیی

 
کا مشیی

 متعلق به دولت و جامعه کسب و کار است. 
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 تکرش هرابرد
 2012  :سیسأت خیرات
 ،یناھج ھضرع یارب طیارش یزاس ھنیھب روظنم ھب 2018 لاس رد موھفم تابثا هرود نایاپ نامز زا :ھجیتن /دمآرد

 .تسا ھتشادن یشورف ھنوگچیھ
 راذگناینب و لماعریدم ؛Mattias Sörensen :هریدم تئیھ
  Stefan Hyltenfeldtراذگناینب و یروانف دشرا ریدم ؛ 
 Lars Björklundسیئر ؛ IP دئوس عارتخا تبث نامزاس قباس سیئر و 
 Olle Bergström: تایلمع و یناھج ھمانرب تیریدم رتفد )GPMO( تکرش رد Telia 
 44 :رتافد دادعت
 رتفد 44 رد ھیقب و ملھکتسا یزکرم رتفد رد اھنآ رفن 14 ھک )نارواشم لماش( دنمراک 250 دودح :نامزاس و نانکراک

 .دنتسھ رقتسم ناھج رسارس رد یاھقطنم
 یناھج :اھرازاب
 109 :ناکلام دادعت

 وروی نویلیم 6 :ھتفای شیازفا ھیامرس

 

 

  یروآون
 مامت رد باوخ :9حار حطس نMNتالاE ظفح نمض ،الاE ت6ف6ک اD9: EاB راد@?ف کش; :9فس م6ظنت یارب د/دج "-ور YouBed یدئوس تک"! •

 .تسا ەدرک تXث و عا:?خا ار ،تاقوا
 ماجنا .د6یامن م6ظنت لقتسم هناkادج ار کش; زا :iوافتم یاfشخE ا/ کش; لc د6ناوتa :9حار هE ،ەاوخلد ەداعلاقوف ت6عضو داج/ا یارب •

 .دنکa ل:?نک ار کش; لc هک دt?گa تروص یرود ەار زا ل:?نک قMNط زا :9حار هE تام6ظنت نیا
 رد :D9اB @?ف ه/الود هک دروآa مارف ار ناwما نیا هک تسا ەدش هتخاس باوختخت یروانف نMNتد/دج ساسا رب YouBed م6ظنت لEاق تخت •

 .دنک بذج :?|ب ار ر}راc ندE لwش و نزو ات دننک لمع هناkادج روط هE کش; !ا!
 حطس نMNتالاE لاح @�tع رد و دوش رتمرن ا/ رتتفس کش; ات درک دازآ ا/ ەد"�ف ،رود ەار زا ل:?نک کمc اE ناوتa :9حار هE ار :D9اB @?ف متس~س •

الماc و �اع :9یعضو هE ند6سر یارب @�tنچمf .دوش ظفح تخت :9حار
ً

 و اfهناش ،باوختخت :9حار فلتخم یاfشخE د6ناوتa ،ەاوخلد 
 .د6یامن م6ظنت ار ن�ل

 رf را6تخا رد یدعE یاfەدافتسا یارب ار درف هE �حنم :9حار تاصخشم و دfدa ناش� ار :9فس قیقد ب6کرت ،نامز رf رد :9سد ل:?نک •
cرارق ر}را aدfد. 

• YouBed ش ،نزو ،دق زا غرافwل Eباوخ ەاوخلد ت6عضو ا/ ند cزا6ن ،ر}راfمامت یدرف یا cەدروآرب ار نار}را aدنک. 

 

 

 



 

 

 موھفم تابثا
Gهجوت ا Gب شورف هR2000 زا ش YouBed، اوتWاهتسZاج قیقد رثا مZگbcندرک ن Zتاتسا تخت کkومعم کo Gا Zک YouBed خشq یزاس 

 یارب ارcز ،تسRن روآ بجعت نادنچ هتبلا هک دن�سه ت�ثم راkس� ،فلتخم تاعلاطم زا لصاح جیاتن .مkنک ی{|گ ەزادنا و لkلحت و هbcجت ار ەدش
 .دنهد� ناشW ار تعنص نیا �صا را� و بسک یزاس یراجت رثا ،راG �{�لوا

 
• Zگرزب هعلاطم ک NPS Wهک �ا�نه 1داد ناش Zتخت ک YouBed اجZگbcن Zومعم تخت کo نا�دننک غیل�ت دادعت ،دوش� 

)Gتالا�cاضر حطس نZی¢|شم ت( Gاق نا�{|م هGش¤ازفا دصرد 14 هجوت ل �ZاGد )ا 3 ش¤ازفا ،یداع تلاح ردo 5 اضر یدصردZت 
 .)دوش� بوسحم تkقفوم کZ ،ی¢|شم

 رد هک دنراد ناعذا دندkباوخ YouBed قاتا کZ رد هک یدارفا ٪80 زا شRب .تفاZ ش¤ازفا ی{|گمشچ زرط هG ی¢|شم یرادافو •
GدزاZد Gز ا°قاتا عاونا ریاس یارب تساوخرد نیا ،درک دنهاوخ باختنا ار قاتا ع®ن نامه ،یدعcدوب ٪20 ر. 

 .تفاZ ش¤ازفا بش ره یازا هG 2وروی 20 ات قاتا خ�ن طسوتم و تفاZ ش¤ازفا ¢|شRب غل�م تخادرپ هG لZامت •
 .تفاZ ش¤ازفا ·جوت لGاق نا�{|م هG لته و قاتا ورزر ،لته هG دZدج نانام°یم بذج رد نآ داcز µ́اناوت یهج�kن رد •
 تدم لوط رد لاس ره یراذگ هZام¹ غل�م هک �ºعم نیا هG ،تسا ەام 6 ات 3 �{�ب YouBed یراذگ هZام¹ یارب تخادر̧زاG تدم •

 .)لاس 8 زا دعG راG 32 ات 16( دوش� تخادر̧زاG راG 4 ات 2 ،لوصحم رمع نامز
  .دZامن Ấاcزرا و Áررب ار نآ تا{|ثأت و مو°فم نیا ،د�cخ یارب ½kمصت ذاختا زا ل�ق هک دوش� توعد یاە{|جنز لته ره زا •

 

 
1 study-beds-https://www.loopon.com/blog/adjustable 
 First یاهریجنز یاھلتھ ،Mövenpick هاگتحارتسا و لتھ  :موھفم تابثا رد ام یاکرش طسوت یرتشم تیاضر و دمآرد هرابرد فلتخم تاعلاطم نیگنایم 2

Hotels و Scandic Hotels.  


