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A inovação sueca revoluciona a indústria hoteleira mundial 

 A primeira prioridade para qualquer hotel deve ser proporcionar uma boa noite de sono aos seus 
hóspedes. Este serviço deve, no entanto, incluir a garantia de uma cama de hotel confortável; uma 
promessa que, até agora, tem sido impossível de cumprir, uma vez que cada hóspede tem as suas 
preferências únicas. Isso pode agora mudar com a inovação apresentada pela empresa sueca YouBed de 
uma cama com um colchão que proporciona um conforto personalizado. Juntamente com a Business 
Sweden, o Conselho Sueco para o Comércio e Investimento, a YouBed está agora a fazer um lançamento 
global, levando a sua inovação "uma cama que se adapta a todos" às cadeias de hotéis de todo o mundo.  

 

A empresa sueca YouBed inventou uma forma de ajustar a firmeza de um colchão de molas com bolsas de 
alto nível sem comprometer os mais altos níveis de conforto do sono, utilizado simplesmente um controlo 
remoto. Esta solução de "uma cama que se adapta a todos" estará disponível globalmente através de um 
conceito único de sono que se acredita ser uma mudança radical para a indústria hoteleira, permitindo que 
os hotéis possam finalmente oferecer o que cada hóspede merece: a garantia de uma cama de hotel 
confortável e as melhores condições para uma noite bem dormida. 

– O conforto personalizado durante o sono é o elo perdido que finalmente permitirá que os hotéis atinjam 
todo o seu potencial. Esperamos que muitos vejam isto como uma grande oportunidade para melhorarem a 
oferta e a competitividade dos seus hotéis.  
Não ficaria surpreendido se a nossa inovação criasse uma mudança de paradigma na indústria hoteleira, e é 
nossa responsabilidade apoiar este desenvolvimento da melhor forma possível. Por isso, passámos vários 



 
 

 

anos a comprovar o conceito de sono, ao mesmo tempo que criávamos a infraestrutura e a capacidade para 
suportar uma procura global esperada, diz Mattias Sörensen, CEO e fundador da YouBed. 

O Conceito de Sono YouBed está agora a ser lançado globalmente, numa colaboração única com a Business 
Sweden e outros departamentos governamentais. 44 novos escritórios da YouBed - com capacidade para 
apoiarem todos os mercados do mundo - já estão a iniciar diálogos com grupos hoteleiros regionais que 
deverão liderar apresentações locais em todo o mundo. 

- A YouBed decidiu desde cedo utilizar as nossas estruturas de apoio existentes, um atalho para que 
empresas líderes possam aceder rapidamente aos mercados globais. Como nos envolvemos cedo no 
processo, pudemos adaptar o nosso envolvimento com base nessa relação comercial de longo prazo. 
Estamos realmente orgulhosos de fazer parte do estabelecimento de uma nova multinacional sueca e de 
apoiar a sua inovação transformadora na capacidade que ela merece, diz Fredrik Fexe, Vice-Presidente 
Executivo, Chefe de Estratégia e Desenvolvimento Empresarial da Business Sweden. 

Os colchões YouBed estão atualmente disponíveis em todos os Hotéis Mövenpick na Europa, assim como nos 
Scandinavian First Hotels e Scandic Hotels. O conceito de sono da YouBed está inicialmente disponível 
apenas para apresentações das marcas das empresas que incluem todos os hotéis da cadeia. 
www.youbed.com 
 

 

Para mais informações, por favor contacte: 
Senhor Shaan Padayachy, Imprensa Oficial do escritório da YouBed Escritório da África Austral, 
SouthernAfrica@youbedglobal.com, telefone: +27 60 570 0565 

 

Sobre a YouBed 
A empresa sueca YouBed inventou e patenteou uma nova forma de ajustar a firmeza de um colchão de molas com bolsas de alta 
qualidade. O ajuste é feito rápida e facilmente utilizando um controlo manual, e sem comprometer os mais altos níveis de conforto da 
cama e do sono. Também pode ajustar diferentes secções do colchão independentemente (ombros e quadris) para alcançar o 
conforto de sono ideal para todos os utilizadores, independentemente da sua altura, peso, forma do corpo ou posição preferida para 
dormir. O resultado é a primeira cama personalizada do mundo que garante conforto, abrindo enormes oportunidades e criação de 
valor em indústrias para as quais o sono e as camas desempenham um papel central. 

 
Sobre a Business Sweden, o Conselho Sueco para o Comércio e Investimento 
A Business Sweden, o Conselho Sueco para o Comércio e Investimento, ajuda as empresas suecas a aumentarem as suas vendas 
globais e as empresas internacionais a investirem e expandirem-se na Suécia. A Business Sweden ajuda as empresas suecas, 
encurtando o tempo de colocação no mercado, encontrando novos fluxos de receitas e reduzindo o risco. Também ajuda as empresas 
internacionais a encontrarem novas oportunidades de negócios, aumentando o retorno sobre o capital e sendo um apoio imparcial. 
Com redes em todos os níveis, oferece aconselhamento estratégico e apoio tangível em 44 dos mercados mais interessantes do 
mundo. A Business Sweden é propriedade conjunta do estado e da comunidade empresarial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youbed.com/
mailto:SouthernAfrica@youbedglobal.com


 FICHA DE FACTOS 
 

 

Sobre a empresa 
Fundação:  2012 
Receitas/Resultados: Nenhuma venda desde que terminou o período de prova de conceito em 2018 

para otimizar as condições para o lançamento global. 
Conselho de administração: Mattias Sörensen, CEO e fundador 
  Stefan Hyltenfeldt; CTO e fundador 
 Lars Björklund; Diretor de IP e antigo presidente da Agência de Patentes Sueca 
 Olle Bergström: GPMO e Operações da Telia 
Número de escritórios: 44 
Pessoal e organização: Cerca de 250 (incluindo consultores), dos quais 14 estão instalados na Sede em 

Estocolmo e os restantes em 44 escritórios regionais em todo o mundo. 
Mercados: Global 
Número de proprietários: 109 
Capital subscrito: 6 milhões EUR 

 

A inovação  
• A empresa sueca YouBed inventou e patenteou uma nova forma de ajustar a firmeza de um colchão de 

molas com bolsas de alta qualidade, mantendo sempre os mais altos níveis de conforto do sono. 
• Pode facilmente ajustar todo o colchão ou diferentes secções de forma independente para conseguir uma 

personalização perfeita. O ajuste é feito facilmente com um controlo remoto que controla todo o colchão. 
• O YouBed ajustável é baseado na mais recente tecnologia de estruturas para camas, que permite que as 

duplas camadas de molas com bolsas trabalhem independentemente em todo o seu comprimento, para 
melhor absorver o peso e a forma do corpo do utilizador. 

• O sistema de molas com bolsas pode ser facilmente comprimido ou solto com o controlo remoto, 
tornando o colchão mais firme ou mais macio, mantendo ao mesmo tempo os mais altos níveis de 
conforto na cama. Também pode ajustar diferentes zonas de conforto da cama, ombros e quadris, para 
conseguir uma personalização absolutamente perfeita. 

• O controlo manual mostrará sempre a combinação exata de firmeza, proporcionando a cada utilizador o 
seu próprio perfil de conforto exclusivo para utilização posterior. 

• Independentemente da altura, peso, forma do corpo ou posição preferida para dormir, um colchão 
YouBed adapta-se às necessidades individuais de cada utilizador. 

 

 

 



 

Prova de conceito 
Com base em mais de 2000 colchões YouBed vendidos, fomos capazes de analisar e medir o efeito exato da 
substituição de uma cama estática normal por uma cama YouBed personalizada. Os resultados de vários 
estudos são extremamente positivos, embora não tão surpreendentes, pois demonstram pela primeira vez o 
efeito da comercialização do negócio principal da indústria. 
 

• Um vasto estudo de Net Promoter Score (NPS) mostrou que o número de Promotores (o mais alto 
nível de satisfação do cliente) aumentou uns notáveis 14%1 quando uma cama normal é substituída 
por uma YouBed (sendo que normalmente 3-5% já é considerado um sucesso no que diz respeito ao 
aumento da satisfação do cliente). 

• A fidelização dos clientes aumentou drasticamente. Mais de 80% das pessoas que dormiram num 
quarto com uma cama YouBed dizem que escolherão a mesma categoria de quarto na próxima 
visita, em comparação com um valor bem inferior a 20% para outras categorias de quartos. 

• A vontade de pagar um adicional aumentou e o preço médio por quarto aumentou em 20 euros2 por 
noite de ocupação. 

• A ocupação dos quartos e dos hotéis aumentou significativamente como resultado da sua grande 
capacidade de atrair novos hóspedes para o hotel. 

• O período de recuperação de um investimento em colchões YouBed é entre 3 a 6 meses, o que 
significa que o investimento é reembolsado de 2 a 4 vezes por ano durante a vida útil do produto 
(16-32 vezes após 8 anos). 

• Cada cadeia de hotéis será convidada a experimentar e avaliar o conceito e os seus efeitos antes de 
tomar uma decisão de. 

 

 
1 https://www.loopon.com/blog/adjustable-beds-study 
2 Média de vários estudos de receitas e satisfação de clientes dos nossos parceiros que participaram na prova de conceito: 
Mövenpick Hotel & Resorts, First Hotels e Scandic Hotels. 


