
 

 

  

 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
Ngày 15 tháng 9 năm 2020 

 
Một sáng kiến của Thụy Điển cách mạng hóa ngành khách sạn 
toàn cầu 
Ưu tiên hàng đầu của mọi khách sạn là mang tới cho khách hàng một giấc ngủ ngon. Tuy nhiên, dịch vụ này 
còn phải đảm bảo mang tới cho khách hàng một chiếc giường khách sạn thoải mái - lời hứa mà cho đến 
nay không phải khách sạn nào cũng thực hiện được bởi mỗi khách đều có sở thích của riêng họ. Giờ đây, 
các khách sạn có thể thay đổi điều đó khi một công ty Thụy Điển, YouBed, giới thiệu công nghệ mới cho 
chiếc giường tạo sự thoải mái với đệm giường được cá nhân hóa. Cùng với Hiệp hội Doanh nghiệp Thụy 
Điển, Hội đồng Thương mại và Đầu tư Thụy Điển, YouBed hiện đang giới thiệu sản phẩm này trên toàn 
cầu, đưa chiếc giường phù hợp với mọi đối tượng khách hàng này tới các chuỗi khách sạn trên toàn thế 
giới. 

 

Công ty Thụy Điển YouBed đã phát minh ra cách điều chỉnh độ cứng của đệm lò xo túi cao cấp mà không ảnh 
hưởng đến mức độ thoải mái nhất khi ngủ, chỉ với một chiếc điều khiển từ xa. Giải pháp chiếc giường phù 
hợp với mọi đối tượng khách hàng sẽ được giới thiệu trên toàn cầu thông qua khái niệm giấc ngủ độc đáo 
được cho là sẽ thay đổi ngành dịch vụ khách sạn, và cuối cùng giúp các khách sạn cung cấp cho khách hàng 
những tiện nghi mà họ xứng đáng được hưởng: đảm bảo một chiếc giường khách sạn thoải mái và điều kiện 
tốt nhất cho một đêm ngon giấc. 

– Sự thoải mái khi ngủ được cá nhân hóa là mối liên kết còn thiếu cuối cùng cho phép các khách sạn phát huy 
hết tiềm năng của mình. Chúng tôi hy vọng rằng nhiều khách sạn sẽ xem đây là cơ hội tuyệt vời để nâng cấp 
khả năng cung ứng và cạnh tranh của khách sạn. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu sáng kiến của chúng tôi tạo ra 
sự thay đổi mô hình trong ngành khách sạn, và chúng tôi có trách nhiệm hỗ trợ sự phát triển này theo cách 
tốt nhất có thể. Do đó, chúng tôi đã dành nhiều năm để chứng minh khái niệm giấc ngủ, đồng thời thiết lập 
cơ sở hạ tầng cũng như năng lực để hỗ trợ nhu cầu toàn cầu, Mattias Sörensen, Giám đốc điều hành và 
người sáng lập YouBed cho biết. 



 

 

Khái niệm Giấc ngủ của YouBed hiện đang được ra mắt trên toàn cầu với sự hợp tác duy nhất cùng Hội đồng 
Thương mại và Đầu tư Thụy Điển và các cơ quan chính phủ khác. 44 văn phòng YouBed mới - với khả năng hỗ 
trợ mọi thị trường trên thế giới - đã bắt đầu đối thoại với các tập đoàn khách sạn trong khu vực mà được 
mong đợi là sẽ dẫn đầu các buổi giới thiệu tại địa phương trên toàn thế giới. 

– YouBed đã sớm quyết định sử dụng các cấu trúc hỗ trợ hiện có của chúng tôi, một lối tắt để các công ty 
hàng đầu nhanh chóng tiếp cận thị trường toàn cầu. Bởi đã sớm tham gia vào quá trình này, chúng tôi có thể 
điều chỉnh sự tham gia của mình dựa trên mối quan hệ kinh doanh lâu dài. Chúng tôi thực sự tự hào khi là 
một đối tác thành lập một công ty đa quốc gia mới của Thụy Điển và hỗ trợ sự đổi mới mang tính thay đổi 
cục diện của một công ty xứng tầm, Fredrik Fexe, Phó Chủ tịch Điều hành, Giám đốc Bộ phận Chiến lược và 
Doanh nghiệp tại Hội đồng Thương mại và Đầu tư Thụy Điển, cho biết: 

YouBed hiện đã có mặt tại tất cả các Khách sạn Mövenpick ở Châu Âu, cũng như các khách sạn Scandinavian 
First Hotels và Scandic Hotels. Ban đầu, khái niệm giấc ngủ của YouBed chỉ xuất hiện trong các buổi giới thiệu 
thương hiệu công ty với sự tham gia của tất cả các thành viên trong chuỗi khách sạn. www.youbed.com 
 

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 
Ms Thuy Nguyen, Nhấn Liên hệ YouBed Vietnam, Vietnam@youbedglobal.com, điện thoại: +84 1800 400140 
| +84 (0) 902 168 995 

 

 

Giới thiệu về YouBed 
Công ty Thụy Điển YouBed đã phát minh và được cấp bằng sáng chế cho một phương pháp mới để điều chỉnh độ cứng của đệm lò xo 
túi chất lượng cao. Việc điều chỉnh được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng với sự trợ giúp của bộ điều khiển bằng tay và không ảnh 
hưởng đến mức độ thoải mái nhất khi ngủ. Bạn cũng có thể tinh chỉnh các phần khác nhau của đệm một cách độc lập (vai và hông) để 
đạt được sự thoải mái tối ưu cho mọi người dùng khi ngủ, bất kể chiều cao, cân nặng, dáng người hay tư thế ngủ ưa thích. Kết quả là 
chiếc giường cá nhân hóa đầu tiên trên thế giới đảm bảo sự thoải mái, mở ra cơ hội to lớn và tạo ra giá trị trong ngành mà giấc ngủ 
và giường đóng vai trò trung tâm. 

 
Giới thiệu về Hội đồng Thương mại và Đầu tư Thụy Điển 
Hội đồng Thương mại & Đầu tư Thụy Điển, giúp các công ty Thụy Điển gia tăng doanh số toàn cầu cũng như hỗ trợ các công ty quốc 
tế đầu tư và mở rộng quy mô tại Thụy Điển. Hội đồng Thương mại & Đầu tư Thụy Điển giúp các công ty Thụy Điển rút ngắn thời gian 
đưa sản phẩm ra thị trường, tìm kiếm các dòng doanh thu mới và giảm thiểu rủi ro. Họ cũng giúp các công ty quốc tế tìm kiếm cơ hội 
kinh doanh mới, tăng mức lời trên vốn đầu tư và cung cấp sự hỗ trợ khách quan. Với mạng lưới ở tất cả các cấp, họ đưa ra tư vấn 
chiến lược và hỗ trợ hữu hình tại 44 thị trường thú vị nhất thế giới. Hội đồng Thương mại & Đầu tư Thụy Điển thuộc sở hữu chung của 
nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. 
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Giới thiệu công ty 
Thành lập:  2012 
Doanh thu/Kết quả hoạt động: Không có doanh số bán hàng nào kể từ giai đoạn chứng minh tính khả thi kết 

thúc vào năm 2018 để tối ưu hóa các điều kiện cho việc triển khai toàn cầu. 
Hội đồng quản trị: Mattias Sörensen, CEO & nhà sáng lập 
  Stefan Hyltenfeldt, CTO & nhà sáng lập 
 Lars Björklund, Giám đốc IP & cựu chủ tịch tại Cơ quan Sáng chế Thụy Điển 
 Olle Bergström, GPMO & Vận hành tại Telia 
Số lượng văn phòng: 44 
Nhân viên & tổ chức: Khoảng 250 người (bao gồm cả chuyên gia tư vấn), trong đó 14 người làm việc 

tại Trụ sở chính ở Stockholm và số còn lại làm việc tại 44 văn phòng khu vực 
trên khắp thế giới. 

Thị trường: Toàn cầu 
Số lượng chủ sở hữu: 109 
Vốn huy động được: 6 triệu EUR 

 

Sáng kiến  
• Công ty Thụy Điển YouBed đã phát minh và được cấp bằng sáng chế cho một phương pháp mới để điều 

chỉnh độ cứng của đệm lò xo túi chất lượng cao, đồng thời duy trì mức độ thoải mái nhất cho giấc ngủ. 
• Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh toàn bộ hoặc các phần khác nhau của đệm một cách độc lập để đạt được sự 

thoải mái hoàn hảo cho riêng mình. Với một chiếc điều khiển từ xa, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh tất cả 
các phần của đệm. 

• YouBed có thể điều chỉnh được dựa trên công nghệ khung giường mới nhất, cho phép hai lớp lò xo túi hoạt 
động độc lập trên toàn bộ chiều dài của đệm, nhằm hấp thụ tốt hơn trọng lượng và hình dạng cơ thể của 
người dùng. 

• Hệ thống lò xo túi có thể dễ dàng nén hoặc nhả bằng điều khiển từ xa, giúp đệm cứng hơn hoặc mềm hơn, 
đồng thời duy trì mức độ thoải mái cao nhất trên giường. Bạn cũng có thể tinh chỉnh các vùng thoải mái 
khác nhau của giường, các vùng vai và hông để có được sự phù hợp hoàn hảo tuyệt đối cho riêng mình. 

• Bộ điều khiển bằng tay luôn hiển thị sự kết hợp độ cứng chính xác, cung cấp cho mỗi người dùng một cấu 
hình thoải mái của riêng họ để sử dụng sau này. 

• Bất kể chiều cao, cân nặng, dáng người hay tư thế ngủ ưa thích, YouBed sẽ đáp ứng nhu cầu cá nhân của 
từng người dùng. 

 

 



 

 

 

Chứng minh tính khả thi 
Với hơn 2.000 chiếc đệm YouBed đã được bán, chúng tôi có thể phân tích và đo lường chính xác tác động của 
việc thay thế giường tĩnh thông thường bằng YouBed được cá nhân hóa. Kết quả từ các nghiên cứu khác nhau 
là vô cùng tích cực, mặc dù điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi YouBed ngay từ ban đầu đã chứng minh 
hiệu quả của việc thương mại hóa hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngành. 
 

• Một nghiên cứu Net Promoter Score lớn đã chỉ ra rằng số lượng Người quảng bá (mức độ hài lòng 
cao nhất của khách hàng) đã tăng lên đáng kể là 14%1 khi một chiếc giường thông thường được thay 
thế bằng một chiếc YouBed (trong khi thông thường, mức 3-5% đã được coi là thành công liên quan 
đến tăng sự hài lòng của khách hàng). 

• Sự trung thành của khách hàng tăng lên đáng kể. Hơn 80% những người đã sử dụng YouBed nói rằng 
họ sẽ chọn cùng loại phòng như vậy trong lần lưu trú tiếp theo, so với mức dưới 20% đối với các loại 
phòng khác. 

• Mức độ sẵn sàng trả phí cao lên và giá phòng trung bình đã tăng thêm 20 Euro2 mỗi đêm bán được. 
• Tỷ suất đặt phòng và khách sạn tăng đáng kể do khả năng thu hút khách mới đến khách sạn của loại 

phòng sử dụng YouBed. 
• Thời gian hoàn vốn cho khoản đầu tư YouBed là từ 3 đến 6 tháng, có nghĩa là khoản đầu tư được 

hoàn trả gấp 2 đến 4 lần mỗi năm trong suốt vòng đời của sản phẩm (16–32 lần sau 8 năm). 
• Tất cả các chuỗi khách sạn sẽ được mời dùng thử và đánh giá tính khả thi cũng như hiệu quả của 

YouBed trước khi đưa ra quyết định mua hàng. 

 
1https://www.loopon.com/blog/adjustable-beds-study 
2Mức trung bình từ các nghiên cứu khác nhau về doanh thu và sự hài lòng của khách hàng từ các đối tác chứng minh tính 
khả thi của chúng tôi: Mövenpick Hotel & Resorts, First Hotels và Scandic Hotels. 


