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Rootsi innovatsioon toob ülemaailmsele hotelliturule pöördelise 
muutuse  
 Iga hotelli põhieesmärk peaks olema klientidele mõnusa une pakkumine. Selle teenuse lahutamatuks osaks 
on mugav hotellivoodi. See on aga midagi, mida seni kõigi klientide jaoks pakkuda polnud võimalik, sest iga 
külastaja eelistused on erinevad. See võib nüüd muutuda, sest Rootsi ettevõte YouBed toob turule uudse 
voodi, mille madratsi saab iga kasutaja endale sobivaks kohandada. Koostöös Business Swedeniga, Rootsi 
kaubandus- ja investeerimisnõukoguga tutvustatakse YouBedi tervele maailmale. Uut, kõigile kasutajatele 
sobivat voodit tutvustatakse kogu maailma hotellikettidele.   

 
  

Rootsi ettevõte YouBed leiutas võimaluse kohandada kõrge taskuvedrumadratsi kõvadust puldi abil ja 
lihtsasti, ilma et see vähendaks magamismugavust. Seda kõigile sobivat voodit saab tellida ülemaailmselt. 
Voodi on loodud unikaalse unekontseptsiooni alusel. Sellest võib saada hotellitööstuse jaoks murranguline 
leiutis, mis võimaldab hotellidel lõpuks pakkuda igale külalisele seda, mida ta väärib – mugavat hotellivoodit 
ja parimaid tingimusi heaks ööuneks.  

– Isikupärastatud voodimugavus on see puuduv komponent, mis võimaldab hotellidel täielikku 
potentsiaali saavutada. Loodame, et paljud hotellid näevad selles tootes võimalust oma hotelli pakkumiste ja 
konkurentsivõime parendamiseks.   
Ma poleks eriti üllatunud, kui meie innovatsioon põhjustaks hotellitööstuses paradigma muutuse ja meie 
kohustus on seda arengut kõikvõimalikel viisidel soodustada. „Seepärast oleme kulutanud aastaid 
unekontseptsiooni uurimisele ja samal ajal loonud ka infrastruktuuri ja võimekuse, mis suudaks hallata 
eeldatavat ülemaailmset nõudlust,” sõnas Mattias Sörensen, YouBedi tegevjuht ja asutaja.  

  
  



  
   

YouBedi unekontseptsiooni käivitatakse hetkel ülemaailmselt ainulaadses koostöös Business Swedeniga ja 
teiste riigiasutustega. 44 uut YouBedi kontorit, mis suudavad toetada mistahes maailma riigi turgu, on juba 
algatamas läbirääkimisi piirkondlike hotelligruppidega, mis eeldatavasti haldavad YouBedi viimist eri riikide 
kohalikele turgudele.  

– YouBed otsustas juba varakult kasutada meie olemasolevaid tugistruktuure, mille abil saavad 
juhtivad ettevõtted kiiresti ülemaailmsele turule siseneda. Kuna liitusime protsessiga varakult, saime oma 
tegevust kohandada seda pikaajalist ärisuhet silmas pidades. „Oleme uhked, et saame osaleda uue, Rootsis 
eri rahvuste osalusel loodud rahvusvahelise ettevõtte asutamisel ja aidata nende revolutsioonilise leiutise 
juurutamisele kaasa sellises mahus, nagu see leiutis väärib,” ütles Fredrik Fexe, Business Swedeni 
tegevasepresident, strateegia ja äriarenduse juht.  

YouBedi saab praegu proovida kõigis Euroopas asuvates Mövenpicki keti hotellides ning samuti Scandinavian  
First ja Scandic keti hotellides. YouBedi unekontseptsioon on algselt kättesaadav vaid ettevõtte 
kaubamärgitutvustustes, mida levitatakse kõigis ketti kuuluvates hotellides. www.youbed.com  
  

Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust:  
Pr Arta Munkena, YouBedi kontori juhataja Baltics kontor,  

Baltics@youbedglobal.com, telefon: +37129231555  

  

Teave YouBedi kohta  
Rootsi ettevõte YouBed leiutas ja patentis uue viisi kvaliteetse taskuvedrumadratsi pehmuse kohandamiseks. Voodit saate puldi abil, 
voodi- ja magamismugavust halvendamata, kiiresti ja lihtsasti reguleerida. Lisaks saate madratsi eri piirkondi (õlgade ja puusade 
piirkonda) eraldiseisvalt reguleerida, et tagada optimaalne unekvaliteet kõigi kasutajate jaoks, sõltumata nende pikkusest, kaalust, 
kehakujust või eelistatud magamisasendist. Tulemuseks on maailma esimene isikupärastatud voodi, mis tagab mugavuse ja avab 
suurepäraseid ja väärtuslikke võimalusi neil tegevusaladel, mis on seotud une ja vooditega.  

  
Teave Business Swedeni, Rootsi kaubandus- ja investeerimisnõukogu kohta  
Business Sweden, Rootsi kaubandus- ja investeerimisnõukogu, aitab Rootsi ettevõtetel suurendada ülemaailmset müügimahtu ning 
rahvusvahelistel ettevõtetel Rootsis investeerida ja tegevust laiendada. Business Sweden aitab Rootsi ettevõtetel kiiremini turule 
siseneda, uusi tuluvooge leida ja riske vähendada. Nad aitavad ka rahvusvahelistel ettevõtetel uusi ärivõimalusi leida, suurendavad 
kapitali tulusust ja pakuvad erapooletut tuge. Erinevate tasemete võrgustike abil pakuvad nad strateegilist nõu ja kohapealset 
kasutajatuge maailma 44 kõige põnevamal turul. Business Sweden on riigi ja ettevõtluskogukonna ühisomanduses.  
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Ettevõtte teave  

 

Asutatud:    2012  
Tulu/tulemus:  Müüki ei toimunud kuni kontseptsiooni tõestusperioodi lõpuni 2018. aastal, et 

optimeerida ülemaailmse turuletuleku tingimusi.  
Juhatus:  Mattias Sörensen, tegevjuht ja asutaja  
   Stefan Hyltenfeldt; tehnikadirektor ja asutaja  
  Lars Björklund; IP juht ja Rootsi patendiameti president  
  Olle Bergström: Telia GPMO ja haldusjuht  
Kontorite arv:  44  
Personal ja organisatsioon:  umbes 250 töötajat (koos konsultantidega), kellest 14 töötavad Stockholmi 

peakontoris ja ülejäänud 44 piirkondlikes kontorites üle maailma.  
Turud:  ülemaailmne  
Omanike arv:  109  
Kogutud kapital:  6 miljonit eurot  
  

Innovatsioon   
• Rootsi ettevõte YouBed leiutas ja patentis uue viisi kvaliteetse taskuvedrumadratsi kõvaduse 

kohandamiseks, nii et kasutajatele oleks alati tagatud võimalikult hea unekvaliteet.  
• Selleks, et madrats enda jaoks võimalikult mugavaks kohandada, saate lihtsasti reguleerida tervet 

madratsit või selle erinevaid osi. Madratsit saate lihtsasti kohandada kõiki madratsi punkte juhtiva puldi 
abil.  

• Reguleeritavat YouBedi juhib uusim raamvooditehnoloogia, mille toel saavad taskuvedrude topeltkihid 
eraldiseisvalt voodi kogupikkuse ulatuses liikuda ja tänu sellele kasutaja kaalu ja kehakujuga paremini 
kohanduda.  

• Taskuvedrude süsteemi saab puldi abil lihtsasti kokku suruda või vabastada ja niimoodi madratsit 
kõvemaks või pehmemaks muuta, ilma et voodi hetkekski ebamugavamaks muutuks. Samuti on võimalik 
kohandada voodi erinevaid mugavustsoone, õlgade ja puusade piirkonda, et saavutada täiuslikult teie 
eelistustele vastav asend.  

• Juhtpuldil kuvatakse alati valitud kõvadustasemed. Tänu sellele saab iga kasutaja salvestada oma 
mugavusprofiili, et seda hiljem uuesti kasutada.  

• YouBedi saab kohandada vastavaks iga kasutaja soovidele, sõltumata tema pikkusest, kehakaalust, 
kehakujust või eelistatud magamisasendist.  
  

  

  



Kontseptsiooni tõestus  
Enam kui 2000 YouBedi müümise järel saime täpselt analüüsida ja mõõta seda, millist mõju avaldab tavalise, 
staatilise voodi vahetamine isikupärastatud YouBedi vastu. Erinevate uuringute tulemused on väga positiivsed, 
aga sugugi mitte üllatavad. Uuringud näitavad, missugune mõju on ettevõtte põhitegevusala esmakordsel 
kommertsialiseerimisel.  
  

• Suur NPS-i uurimus näitas, et propageerijate (kõige rahulolevamate klientide) hulk kasvas koguni 
14%1 võrra pärast seda, kui tavaline voodi YouBedi vastu vahetati (tavaliselt peetakse suurenenud 
kliendirahulolu näitajaks juba seda, kui see määr on vahemikus 3-5%).  

• Klientide lojaalsus kasvas märgatavalt. Enam kui 80% YouBediga toas ööbinud külalistest ütlesid, et 
valivad ka järgmisel külastuskorral sama toa. Teistes toakategooriates ööbinud klientide seas oli 
sama määr oluliselt alla 20%.  

• Suurem hulk kliente oli nõus lisatasu maksmisega ja keskmine toa hind tõusis 20 eurot2 öö kohta.  
• Tubade ja hotellide täituvus suurenes märgatavalt, sest uus voodi meelitas hotellidesse palju uusi 

kliente.  
• YouBedi investeeringu tasuvusaeg on 3 kuni 6 kuud. See tähendab, et toote eluea jooksul teenite 

igal aastal investeeringu kahe- kuni neljakordselt tagasi (8 aasta jooksul 16- kuni 32-kordselt).  
• Igale hotelliketile pakutakse enne ostuotsuse tegemist võimalust seda kontseptsiooni ja selle 

mõjusid testida.   
  

 

  

 
1 https://www.loopon.com/blog/adjustable-beds-study  
2 Keskmine tulemus erinevate tulusus- ja kliendirahulolu-uuringute põhjal, mis viidi läbi meie kontseptsiooni tõestuse 
protsessi kaasatud partnerite juures. Nendeks partneriteks olid Mövenpick Hotel & Resorts, First Hotels ja Scandic Hotels.  

  


