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Ruotsalainen innovaatio mullistaa maailmanlaajuisen hotellialan   
Kaikkien hotellien ensisijaisena tavoitteena tulisi olla hyvien yöunien tarjoaminen hotellivieraille. Tähän 
tavoitteeseen kuuluu olennaisena osana takuu mukavasta hotellisängystä. Lupauksen pitäminen on 
kuitenkin tähän asti ollut mahdotonta, koska kaikilla vierailla on omat ainutlaatuiset mieltymyksensä. 
Ongelman ratkaisee ruotsalainen YouBed, jonka mullistava sänkyinnovaatio tarjoaa räätälöityä 
patjamukavuutta. YouBed esittelee nyt tuotteensa maailmanlaajuisesti yhdessä Ruotsin kaupallisen 
edustuston (Business Sweden) kanssa ja vie ”yksi sänky sopii kaikille” -innovaationsa hotelliketjuihin 
ympäri maailmaa.   

 
  

Ruotsalainen YouBed-yritys on keksinyt keinon säätää laadukkaan pussijousipatjan kiinteyttä yksinkertaisesti 
kaukosäätimen avulla – erinomaisesta nukkumismukavuudesta tinkimättä. Tämä ”yksi sänky sopii kaikille” 
ratkaisu tuodaan markkinoille maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen, koko hotellialan mullistavan 
nukkumiskonseptin kautta. Hotellit voivat vihdoin tarjota sen, minkä kaikki vieraat ansaitsevat: takuun 
mukavasta hotellisängystä ja parhaat olosuhteet hyviin yöuniin.   

– Räätälöity nukkumismukavuus on puuttuva linkki, joka viimeinkin mahdollistaa sen, että hotellit 
voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa. Toivomme, että monet näkevät konseptimme hyvänä 
mahdollisuutena päivittää hotellin tarjontaa ja kilpailukykyä.   
En voi sanoa yllättyväni, jos innovaatiomme luo paradigman muutoksen hotellialalla, ja velvollisuutemme on 
tukea tätä kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme viettäneet vuosia kehittäen nukkumiskonseptia 
ja luoden samalla infrastruktuuria ja kapasiteettia tukemaan odotettua maailmanlaajuista kysyntää, YouBedin 
toimitusjohtaja ja perustaja Mattias Sörensen sanoo.  

  
  



  
YouBed Sleep Concept lanseerataan nyt maailmanlaajuisesti ainutlaatuisessa yhteistyössä Business Swedenin 
ja muiden valtionhallinnon yksiköiden kanssa. 44 uutta YouBed-toimistoa – joilla on kapasiteettia tukea 
kaikkia markkinoita maailmanlaajuisesti – ovat jo aloittaneet keskustelut sellaisten alueellisten 
hotellikonsernien kanssa, joiden odotetaan johtavan paikallisia esittelyitä ympäri maailmaa.  

– YouBed päätti jo varhaisessa vaiheessa käyttää nykyisiä tukirakenteitamme, jotka ovat oikotie 
johtaville yrityksille päästä nopeasti maailmanlaajuisille markkinoille. Olimme jo varhaisessa vaiheessa 
mukana prosessissa, joten pystyimme räätälöimään osallistumisemme pitkäaikaisen liikesuhteen perusteella. 
Olemme todella ylpeitä voidessamme olla mukana uuden ruotsalaisen monikansallisen yrityksen 
perustamisessa ja tukiessamme tätä mullistavaa innovaatiota sen ansaitsemalla kapasiteetilla, sanoo Fredrik 
Fexe, Business Swedenin varatoimitusjohtaja ja strategian ja liiketoiminnan kehittämisen johtaja.  

YouBed on saatavana tällä hetkellä kaikissa eurooppalaisissa Mövenpick-hotelleissa sekä pohjoismaisissa 
First- ja Scandic-hotelleissa. YouBed-nukkumiskonsepti on aluksi saatavilla vain yrityskohtaisena 
lanseerauksena, joka sisältää ketjun kaikki hotellit. www.youbed.com  
  

  

Lisätiedot:  
Anna Wallgren, Lehdistökontakti, YouBed Finland, Finland@youbedglobal.com, puhelin: +358405774814  

  

  

Tietoja YouBedista  
Ruotsalainen YouBed on keksinyt ja patentoinut uuden tavan säätää laadukkaan pussijousipatjan kiinteyttä. Patjaa voidaan säätää 
nopeasti ja helposti käsiohjaimen avulla tinkimättä korkeatasoisesta sängystä ja nukkumismukavuudesta. Voit myös hienosäätää 
patjan eri osia erikseen (hartiat ja lantio) saavuttaaksesi ihanteellisen nukkumismukavuuden kaikille käyttäjille pituudesta, painosta,  
kehon muodosta tai nukkumisasennosta riippumatta. Tuloksena on maailman ensimmäinen personoitu sänky, joka takaa mukavuuden 
ja avaa valtavia mahdollisuuksia arvonluontiin aloilla, joilla nukkuminen ja sängyt ovat keskeisessä asemassa.   

  
Business Sweden, Ruotsin kaupallinen edustusto  
Business Sweden, Ruotsin kaupallinen edustusto, auttaa ruotsalaisia yrityksiä lisäämään maailmanlaajuista myyntiään ja 
kansainvälisiä yrityksiä investoimaan ja laajentamaan Ruotsissa. Business Sweden auttaa ruotsalaisia yrityksiä lyhentämään 
markkinoille tuloaikaa löytämällä uusia tulovirtoja ja vähentämällä riskejä. He auttavat myös kansainvälisiä yrityksiä löytämään uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia, lisäämään pääomatuottoa ja toimimaan puolueettomana tukijana. Heillä on kaikilla tasoilla verkostoja, 
jotka tarjoavat strategista neuvontaa ja konkreettista tukea 44:llä kiinnostavimmalla markkina-alueella kaikkialla maailmassa. 
Business Sweden on valtion ja yritysyhteisön yhteisomistuksessa.  
  
  

   



 TIETOSIVU  
  

Tietoa yrityksestä  
Perustettu:    2012  
Tulot/Tulos:  Ei myyntiä, sillä konseptitodistusjakso päättyi vuonna 2018 maailmanlaajuisen 

julkaisun optimoimiseksi.  
Hallitus:  Mattias Sörensen, toimitusjohtaja & perustaja  
   Stefan Hyltenfeldt, teknologiajohtaja & perustaja  
  Lars Björklund, IP-johtaja & Swedish Patent Agencyn entinen toimitusjohtaja  
  Olle Bergström: GPMO & Operations, Telia  
Toimistoja:  44  
Henkilökunta ja organisaatio: Noin 250 (mukaan lukien konsultit), joista 14 pääkonttorissa Tukholmassa ja 

loput 44 aluetoimistoissa eri puolilla maailmaa.  
Markkinat:  Maailmanlaajuinen  
Omistajien määrä:  109  
Kerätty pääoma:  6 miljoonaa euroa  
  

Innovaatio   
• Ruotsalainen YouBed on keksinyt ja patentoinut uuden tavan säätää laadukkaan pussijousipatjan kiinteyttä 

säilyttäen samalla parhaan mahdollisen nukkumismukavuuden.   
• Voit helposti säätää koko patjaa tai sen eri osioita erikseen saavuttaaksesi täydellisen personoinnin. 

Säätäminen tehdään helposti kauko-ohjaimella, joka ohjaa koko patjaa.   
• Säädettävä YouBed perustuu viimeisimpään runkosänkyteknologiaan, jonka ansiosta kaksikerroksinen 

pussijousitus toimii itsenäisesti koko pituudeltaan ja sopeutuu paremmin käyttäjän painoon ja kehon 
muotoon.   

• Pussijousijärjestelmä voidaan helposti puristaa tai vapauttaa kauko-ohjaimella, mikä tekee patjasta 
kiinteämmän tai pehmeämmän säilyttäen samalla erittäin suuren vuodemukavuuden. Voit myös 
hienosäätää sängyn eri mukavuusvyöhykkeitä, hartioita ja lantiota saavuttaaksesi täydellisen personoinnin.   

• Käsiohjain näyttää aina tarkan kiinteysyhdistelmän tarjoten jokaiselle käyttäjälle yksilöllisen 
mukavuusprofiilin myöhempää käyttöä varten.   

• Pituudesta, painosta, kehon muodosta tai nukkumisasennosta riippumatta YouBed mukautuu jokaisen 
käyttäjän yksilöllisiin tarpeisiin.  
  

  

  

    



Konseptitodistus  
Yli 2 000 myydyn YouBedin perusteella olemme pystyneet analysoimaan ja mittaamaan tarkan vaikutuksen, 
joka saadaan, kun normaali staattinen sänky korvataan personoidulla YouBedilla. Eri tutkimukset ovat antaneet 
erittäin myönteisiä tuloksia, mikä ei kuitenkaan ole yllättävää, sillä ne osoittavat alan ydinliiketoiminnan 
kaupallistamisen tehon ensimmäistä kertaa.   
  

• Suuri NPS-tutkimus osoitti, että promoottoreiden (suurin asiakastyytyväisyys) määrä lisääntyi 
merkittävät 14 %1, kun tavallinen sänky korvattiin YouBed-sängyllä (kun tavallisesti jo 3–5 prosenttia 
pidetään onnistumisena parantuneen asiakastyytyväisyyden kannalta).  

• Asiakasuskollisuus lisääntyi merkittävästi. Yli 80 % YouBed-huoneessa nukkuneista sanoi valitsevansa 
saman huonekategorian seuraavalla käynnillä verrattuna alle 20 prosenttiin muissa 
huonekategorioissa.  

• Halukkuus lisämaksun maksamiseen kasvoi, ja keskimääräinen huonehinta nousi 20 eurolla2 myytyä 
yötä kohti.  

• Huoneiden ja hotellien käyttöaste kasvoi merkittävästi, koska ne pystyivät houkuttelemaan uusia 
vieraita hotelliin.   

• YouBed-sijoituksen takaisinmaksuaika on 3–6 kuukautta, mikä tarkoittaa, että sijoitus maksaa 
itsensä takaisin 2–4 kertaa vuodessa tuotteen elinkaaren aikana (16–32 kertaa 8 vuoden jälkeen).  

• Jokainen hotelliketju kutsutaan kokeilemaan ja arvioimaan konseptia ja sen vaikutuksia ennen 
hankintapäätöstä.   

  

 

  

 
1 https://www.loopon.com/blog/adjustable-beds-study  
2 Keskiarvo eri tulo- ja asiakastyytyväisyystutkimuksista konseptitodistuskumppaneillamme: Mövenpick Hotel & Resorts, 
First Hotels ja Scandic Hotels.  

  


