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  صناعة الفنادق العالمية 
 اإلبداع السويدي يصنع ثورة ف 

 

الئه. ومع ذلك، يجب أن تشتمل هذه الخدمة عل تأمير  رسير   ئ لب     المقام األول ه  توفبر نوم ليل  هان 
  أن تكون أولوية أي فندق ف 

ينبغ 
كة   الء ويمكن أن يتغبر ذلك اآلن عندما تقدم الشر   مري    ح؛ وهو وعد ظل صعب الوفاء به حيث توجد تفضيالت خاصة لكل نزيل من الب  

فندف 
، مجلس التجارة واالستثمار السويدي،  Business Swedenابتكار رسيري يوفر مرتبة شخصية مريحة.. وبالتعاون مع  YouBedالسويدية 

  سالسل الفنادق حول العالم.  YouBedتقدم 
 ابتكار ’رسير واحد يناسب الجميع‘ ف 

ً
ا عالمًيا، طارحة

ً
 اآلن عرض

 

كة السويدية    مراتب بسوست منفصلة راقية المستوى بدون التأثبر عل أعل مستويات الراحة  YouBedابتكرت الشر
طريقة لتعديل الثبات ف 

د أنها ستغبر قواع
َ
  النوم، باستخدام جهاز تحكم عن بعد. يتوفر حل ’رسير واحد يناسب الجميع‘ عالمًيا من خالل فكرة نوم فريدة ُيعتق

د  ف 
  مري    ح وتهيئة أفضل الظروف لنوم ليل   اللعبة

ا من تقديم ما يستحقه كل نزيل: تأمير  رسير فندف  ً ن الفنادق أخبر
ِّ
  صناعة الفنادق، بما يمك

ف 
 . ئ  هان 

  ستسمح للفنادق  YouBedرصح ماتياس سورينسن؛ الرئيس التنفيذي ومؤسس  - 
أن "الراحة الشخصية أثناء النوم ه  الحلقة المفقودة الت 

ا  ً قية مستوى عروض وتنافسية فنادقهم.   أخبر ون هذا األمر كفرصة عظيمة لب   أن تصل إىل أقىص طاقاتها. ونأمل أن يرى الكثبر
  
  صناعة الفنادق، واجبنا هو أن ندعم هذا التطور بأفضل طريقة ممكنة. لهذا قضينا سنوات ف 

 ولن أتفاجأ إذا أّحدث ابتكارنا نقلة نوعية ف 
 الحفاظ عل إنشاء البنية التحتية والقدرة عل تلبية الطلب العالم  المتوقع". إثبات مفهوم النوم، مع 

 



 
 

 

مكتب جديد ل    44وإدارات حكومية أخرى. يبدأ  Business Swedenعالمًيا بتعاون غبر مسبوق مع  YouBedيتم اآلن إطالق مفهوم نوم 
YouBed  التحاور مع مجموعات الفنادق اإلقليمية المتوقع أن تأخذ   – لها القدرة عل تلبية احتياجات جميع أسواق العالم  –بالفعل

 المبادرات المحلية حول العالم. 

:  Business Swedenصرح فريدريك فيكس، نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس االستراتيجيات وتطوير األعمال في  - 
ً
  YouBed"عزمت  قائال

كات الرائدة لتصل إىل األسواق العالمية رسيًعا. ونظًرا  مبكًرا عل استخدام هياكل الدعم المتوفرة لدينا حالًيا ب اعتباره طريق مخترص تسلكه الشر
 بكوننا جزًءا من إ

ً
ا إىل هذه العالقة التجارية الطويلة. ونفخر فعال

ً
  هذه العملية، تمكنا من نسج مشاركتنا استناد

كة  لدخولنا المبكر ف  نشاء رسر
  تستحقها". سويدية جديدة متعددة الجنسيات، وأن ندعم 

بر قواعد اللعبة بالقدرة الت 
ّ
 ابتكارها الذي غ

ست اإلسكندنافية وفنادق سكانديك. ومفهوم النوم   YouBedتتوفر مراتب    فنادق فبر
  أوروبا، وكذلك ف 

  كافة فنادق موفنبيك ف 
حالًيا ف 

  ا YouBedالخاص ب  
  تضم كل فندق ف 

كات العالمات التجارية فقط الت   لشر
ً
 www.youbed.comلسلسلة. متوفر بداية

 

 

رجى االتصال بـ: 
ُ
 للمزيد من المعلومات، ي

 MiddleEast@youbedglobal.com، مكتب،   East MiddleYouBed، مدير مكتب  Boman Linnالسيدة 

 هاتف  :0120009 800 971+ , 00 86 429 4 971+
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 YouBedنبذة عن 
كة السويدية  اع لطريقة جديدة لتعديل ثبات مراتب بسوست منفصلة عالية الجودة. يتم التعديل بشعة وبسهولة بمساعدة جهاز   YouBedابتكرت الشر وسجلت براءة اخب 

ا ضبط أجزاء مختلفة من المرتبة بمفردها )ال
ً
( للتمتع بأقىص راحة  كتفير  والوركير  تحكم يدوي، وبدون التأثبر عل أعل مستويات الراحة عل الشير وأثناء النوم. يمكنك أيض

  العالم
، بغض النظر عن الطول أو الوزن أو شكل الجسم أو وضعية النوم المفضلة. والنتيجة ه  أول رسير مخصص ف    النوم لكل المستخدمير 

يضمن الراحة ويفتح اآلفاق   ف 
ة دوًرا مركزًيا.    صناعات يلعب فيها النوم واألرسَّ

ة ويصنع قيمة ف   لفرص كببر

 
 ، مجلس التجارة واالستثمار السويديBusiness Swedenنبذة عن 
كات الدولية عل االستثمار والتوسع Business Swedenتساعد  كات السويدية عل زيادة مبيعاتها العالمية وتساعد الشر    ، مجلس التجارة واالستثمار السويدي، الشر

ف 
كات السويدية من خالل اختصار الوقت الالزم للتسويق، والبحث عن تدفقات عوائد جديدة، وتقليل الم Business Swedenالسويد. كما تساعد  ا  الشر

ً
خاطر. وتساعد أيض

  ظل وجود شبك
كات الدولية عل العثور عل فرص أعمال تجارية جديدة، وزيادة العوائد عل رأس المال، والترصف كوسيط دعم محايد. وف  ات عل جميع المستويات،  الشر

  أهم )
اتيجية ودعًما ملموًسا ف  كة بير  الدولة ومجتمع األعمالملكية مش Business Sweden( سوق عالمية.  44توفر استشارات اسب   ب 

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


عئاقو ةفیحص   
 

 

 ةكرشلا نع ةذبن
 2012  :سیسأتلا ةنس
 .يملاعلا حرطلل فورظلا نیسحتل 2018 يف موھفملا تابثإ ةرتف ءاھتنا ذنم تاعیبم يأ ققحت مل :جتانلا / دئاعلا
 سسؤمو يذیفنتلا سیئرلا ؛نسنیروس سایتام :ةرادإلا سلجم
 سسؤمو لوألا ينفلا ریدملا ؛تدلیفنیتلیھ نافیتس  
 ةیدیوسلا عارتخالا تاءارب ةلاكول قباسلا سیئرلاو ةیركفلا ةیكلملا مسق سیئر ؛دنولكرویب سرال 
 ایلیت يف تایلمعلاو يملاعلا جمانربلا ةرادإ بتكم لوؤسم :مورتسجریب لوأ 

 44 :بتاكملا ددع
 نیقابلاو ملوھكوتس يف يسیئرلا بتكملا يف مھنم 14 ،)نییراشتسالا كلذ يف امب( ًافظوم )250( يلاوح :میظنتلاو نوفظوملا

 .ملاعلا لوح يمیلقإ بتكم 44 يف نوعزوم
 ةیملاع :قاوسألا

 109 :كالملا ددع
 وروی نویلم )6( ةتس :عومجملا لاملا سأر

 

  راكتبالا
 ظافحلا عم ،ةدوجلا ةOلاع ةلصفنم تسوسI بتارم تاDث ل1دعتل ةد1دج ةق/=طل عا:9خا تاءارب تلجسو YouBed ة1د/.سلا ةك*(لا تركتبا •

XY ةحارلا تا/.تسم Uعأ Uع
Z مونلا XY

Z تاقوألا عيمج. 
 ق/=ط نع ةلوهسI طDضلا مت/و .لثمألا ةOعضولا Uع لوصحلل ،اjدرفمe اهنم ةفلتخم ءازجأ وأ ،اهلمgأe ةDترملا عضو طDض ةلوهسI كنكم1 •

XY دعe نع مsحت زاهج
Z ترملاDة eأgاهلم. 

 لمعت نأ ةلصفنملا تسوسلا نم ةجودزملا تاقDطلل حمسw:Z xلا ،ةuَّألا رطأل ةOنقت ثدحأ Uع ل1دعتلل ةلeاقلا YouBed ةDترم دمتعت •
eدرفمjع اU ترملا لوط ىوتسمDسا لضفأ قيقحتل ،ة}Oشو نزول باعsمدختسملا مسج ل. 

 اًمامت ظافحلا عم ،معنأ وأ ىوقأ ةDترملا لعج1 امم ،دعe نع مsحتلا زاهج ق/=ط نع ةلوهسI ەر/=حت وأ ةلصفنملا تسوسلا ماظن طغض نكم1 •
XY ةفلتخملا ةحارلا قطانم طDض اًض1أ كنكم/و .ةOشحلا ةحار تا/.تسم Uعأ Uع

Z شحلاOفت�لا ،ة��Y كرولاو��Y، ع لوصحللU عضولاOلثمألا ة 
 .قالطإلا Uع

 .قحاللا مادختسالل ەد/=ي يذلا حــــ/=ملا لsشلا مدختسم ل� حنم1 امم ةقOقدلا تاDثلا ةفOلوت اًمئاد يودOلا مsحتلا رهظOُسو •
• eشو هنزوو مسجلا لوط نع رظنلا ضغsعضو وأ هلOلت ،ةلضفملا مونلا ةw�Z ترمDة YouBed تحالاOمدختسم ل�ل ة1درفلا تاجا. 

 

 

 

 

 



 

 موھفملا تابثإ
 YouBed ةKشح[ ة\داع ةتباث ةKشح لاد2Dسال قيقدلا T<ثأتلا ساKقو لKلحت نم انكمت ،YouBed ةDترم 2000 نم ?<=أ عيب 8إ اًدان2سا
tu ةراجتلا T<ثأت رهظُت ثKح ،ةئجافم نكت مل نkو ،ة\اغلل ةKباج\إ ةفلتخملا تاساردلا جئاتن تءاج .ةصصخم

v لاwئرلا طاشyzv ةرم لوأل ةعانصلل. 
 

tuاصل ةعساو ةسارد ترهظأ •
v جورملا ددع نأ جــــ�و�<لا طاقن�Tu )معلا اضرل ىوتسم �عأK8اوح ،ةظوحلم ةروص[ داز )لv 14%1 دنع 

 .)لKمعلا اضر ةدا��ل ةDسwلا[ اًحاجن ًةداع %5-3 ةDس� �<تعُت ثKح( YouBed نم ىرخأ[ ة\داعلا ةKشحلا لاد2Dسا
tu اومان نمم %80 نم ?<=أ لوق\ .ةلئاه اًعافترا لKمعلا ءالو عفترا •

v ترم ه[ ةفرغDة YouBed س مهنأKةفرغلا ةئف سفن نوراتخ tu
v 

ةنراقم ،ةKلاتلا ةرا��لا
ً

 .ىرخألا فرغلا تائفل %20 نم لقأ[ 
 .عيب ةلKل ل�ل 2وروي 20 رادقم[ ةطسوتملا ةفرغلا لدعم عفتراو ةدا�ز عفدل دادعتسالا داز •
 .قدنفلل ددج ءالزن بذج �ع ة�¡قلا هتردقل ةج2Kن T<بك ل�ش� فرغلاو قدنفلا لاغشإ داز •
tu رامث2سالا لام سأر عاج�<سا ة�<ف حوا�<ت •

v YouBed ب�Tu 3 ع\ امم ،رهشأ 6 8إüv تارم 4 8إ 2 نم رامث2سالا دئاع ةفعاضم نأ ªل 
 .)تاونس 8 دع[ ةرم 32 - 16( جتنملا رمع لاوط ةنس

 .ءا³́لا رارق ذاختا لDق همKيقتو ەراثآو موهفملا ة®جتل قدانف ةلسلس لª ¬دُتس •
 

 
1 study-beds-https://www.loopon.com/blog/adjustable 
 .كیدناكس قدانفو ،تسریف قدانفو ،كیبنفوم تاعجتنمو قدانف :موھفملا تابثإ يف انئاكرش ىدل لیمعلا اضرو دئاوعلا نع ةفتخملا تاساردلا نم طسوتملا 2


