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Švediška inovacija sukėlusi revoliuciją pasaulinėje viešbučių 
pramonėje   
 Pagrindinis kiekvieno viešbučio prioritetas turėtų būti suteikti kokybišką miegą savo svečiams. Tačiau ši 
paslauga turi apimti patogios lovos viešbutyje garantiją; pažadas, kurio iki šiol nebuvo įmanoma ištęsėti, 
kadangi kiekvienas svečias turi savo unikalias preferencijas. Dabar tai gali pasikeisti, švedų kompanija 
„YouBed“ pristato lovos naujovę, gebančią užtikrinti individualų čiužinio patogumą. Kartu su „Business 
Sweden“, Švedijos prekybos ir investicijų taryba, „YouBed“ dabar atlieka visuotinį pristatymą kaip savo 
naujoves pritaikyti visame pasaulyje esančioms viešbučių grandinėms.   

 
  

Švedijos kompanija „YouBed“ išrado būdą, kaip aukšto lygio kišeniniuose spyruokliniuose čiužiniuose 
reguliuoti kietumą nepakenkiant aukščiausio lygio miegui, paprasčiausiai naudojantis nuotolinio valdymo 
pultu. Šis sprendimas, kurio dėka vieną lovą galima pritaikyti visiems, bus prieinamas visame pasaulyje per 
unikalią miego koncepciją, kuri, kaip manoma, keičia viešbučių pramonę ir suteikia viešbučiams galimybę 
pagaliau pasiūlyti tai, ko kiekvienas svečias nusipelno: patogios viešbučio lovos garantija ir sąlyga gerai 
išsimiegoti.  

- Personalizuotas miego komfortas yra trūkstama grandis, kuri pagaliau leis viešbučiams 
išnaudoti visas savo galimybes. Tikimės, kad daugelis tai įvertins kaip puikią galimybę pagerinti savo viešbučių 
pasiūlymus ir konkurencingumą.   
Nenustebintų, jei mūsų inovacijos sukeltų paradigmos pokyčius viešbučių pramonėje, ir mes esame atsakingi 
už tai, kad kuo geriau palaikytume šią plėtrą. Metus laiko dirbome norėdami įrodyti miego koncepciją, taip 
pat kurdami infrastruktūrą ir pajėgumus patenkinti tikėtiną pasaulinį poreikį “, - sako Mattias Sörensenas,„ 
YouBed “generalinis direktorius ir įkūrėjas.  

  



  

„YouBed“ miego koncepcija dabar pradedama įgyvendinti visame pasaulyje, bendradarbiaujant su Švedijos 
verslo atstovais ir kitomis vyriausybės įstaigomis. 44 nauji „YouBed“ biurai, galintys aptarnauti kiekvieną 
pasaulio rinką, jau pradeda dialogą su regioninėmis viešbučių grupėmis, kurios, kaip tikimasi, surengs vietinius 
pristatymus visame pasaulyje.  

- „YouBed“ anksti nusprendė naudotis mūsų esamomis struktūromis - greitesnis kelias 
pirmaujančioms įmonėms greitai patekti į pasaulines rinkas. Kadangi mes įsitraukėme į procesą anksti, galime 
pritaikyti savo dalyvavimą remdamiesi šiais ilgalaikiais verslo santykiais. Didžiuojamės būdami naujos Švedijos 
tarptautinės įmonės dalimi ir palaikome jų inovacijų žaidimų pajėgumą, kurio yra verta, - sako Fredrik Fexe, 
„Business Sweden“ viceprezidentas, strategijos ir verslo plėtros vadovas.  

Šiuo metu „YouBed“ yra visuose „Mövenpick“ viešbučiuose Europoje, taip pat Skandinavijos „First Hotels“ ir 
„Scandic“ viešbučiuose. „YouBed“ miego koncepcija iš pradžių yra prieinama tik pristatant įmonės prekės 
ženklą, apimant kiekvieną viešbučio tinklą. www.youbed.com  
  

  

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite:  
Ponia Arta Munkena, "YouBed" biuro atstovas Baltics Biuras, Baltics@youbedglobal.com, telefonas: 
+37129231555   

Apie “YouBed”  
Švedijos kompanija „YouBed“ išrado ir užpatentavo naują būdą, kaip reguliuoti aukštos kokybės kišeninių spyruoklinių čiužinių kietumą. 
Sureguliuojama labai greitai ir lengvai naudojant rankinį valdiklį ir nepakenkiant lovos ir miego kokybei. Taip pat galima savarankiškai 
reguliuoti skirtingas čiužinio dalis (pečius ir klubus), kad kiekvienas vartotojas pasiektų optimalų miego komfortą, nepriklausomai nuo 
ūgio, svorio, kūno formų ar pageidaujamos miego padėties. Rezultatas - pirmoji pasaulyje personalizuota lova, garantuojanti 
komfortą, atverianti milžiniškas galimybes ir sukurianti vertę pramonės šakose, kuriose miegas ir lovos vaidina pagrindinį vaidmenį.  

  
Apie "Business Sweden", Švedijos prekybos ir investicijų tarybą  
„Business Sweden“, Švedijos prekybos ir investicijų taryba, padeda Švedijos įmonėms padidinti savo pardavimus pasaulyje, o 
tarptautinėms įmonėms - investuoti ir plėstis Švedijoje. "Business Sweden" padeda Švedijos įmonėms sutrumpinti laiką įsitvirtinant 
rinkoje, rasti naujų pajamų srautus ir sumažinti riziką. Taip pat padeda tarptautinėms įmonėms rasti naujų verslo galimybių, padidinti 
kapitalo grąžą ir būti nešališka parama. Turėdami visų lygių tinklus, jie siūlo strategines konsultacijas ir apčiuopiamą paramą 44 
įdomiausiose pasaulio rinkose. "Business Sweden" priklauso tiek valstybei, tiek verslo bendruomenei.  
  
  

   



    
FAKTŲ LAPAS  

  
  

Apie įmonę  

 

Įkurta:    2012 m.  
Pajamos / Pasiekimai:  Iki 2018 m. nebuvo pardavimų kol pasibaigė koncepcijos laikotarpis, kad būtų 

optimizuotos globalios rinkos sąlygos.  
Direktorių taryba:  Mattias Sörensen, generalinis direktorius ir įkūrėjas  
   Stefan Hyltenfeldt; gamybos procesų vadovas ir įkūrėjas  
  Lars Björklund; Intelektinės nuosavybės vadovas ir buvęs Švedijos patentų 

agentūros prezidentas  
  Olle Bergström: Vyriausybės programų valdymo tarnyba ir "Telia" operacijos  
Biurų skaičius:  44  
Personalas ir organizacija:  Apie 250 (įskaitant konsultantus), iš kurių 14 yra įsikūrę pagrindiniame biure 

Stokholme, o likę - 44 regioniniuose biuruose visame pasaulyje.  
Rinkos:  Pasaulinis  
Savininkų skaičius:  109  
Pritraukta kapitalo:  6 milijonai eurų  
  

Inovacija   
• Švedijos kompanija „YouBed“ išrado ir užpatentavo naują būdą, kaip koreguoti aukštos kokybės kišeninių 

spyruoklinių čiužinių kietumą ir kartu išlaikyti aukščiausią miego komforto lygį.  
• Galite lengvai pilnai personalizuoti reguliuodami visą čiužinį ar atskiras jo dalis. Reguliuojama labai 

paprastai naudojant nuotolinio valdymo pultą, kuris valdo visą čiužinį.  
• Reguliuojamas „YouBed“ yra pagrįstas naujausia rėmo-lovos technologija, leidžiančia dvigubiems kišeninių 

spyruoklių sluoksniams savarankiškai dirbti per visą ilgį, kad geriau sugertų vartotojo svorį ir kūno formas.  
• Kišeninių spyruoklių sistemą galima lengvai suspausti arba atlaisvinti naudojant nuotolinio valdymo pultą, 

taip čiužinys tampa kietesnis arba minkštesnis išlaikant aukščiausią lovos komforto lygį. Taip pat galite 
idealiai personalizuoti tiksliai suderindami skirtingas lovos, pečių ir klubų komforto zonas.  

• Rankiniame valdiklyje visada bus rodomas tikslus kietumo derinys, suteikiantis kiekvienam vartotojui jo 
unikalų komforto profilį vėlesniam naudojimui.  

• Nepaisant ūgio, svorio, kūno formų ar pageidaujamos miego padėties, „YouBed“ patenkins kiekvieno 
vartotojo individualius poreikius.  
  

  

  



  
Idėjos įrodymas  
Remdamiesi daugiau nei 2 000 parduotų „YouTube“, mes sugebėjome išanalizuoti ir įvertinti tikslų efektą 
pakeitus įprastinę lovą personalizuota „YouBed“. Įvairių tyrimų rezultatai yra nepaprastai teigiami, nors tai ir 
nestebina, nes jie parodo pagrindinio pramonės verslo komercializavimo poveikį pirmą kartą.  
  

• Išsamus NPS tyrimas parodė, kad propoguotojų skaičius (aukščiausias klientų pasitenkinimo lygis) 
nepaprastai padidėjo 14 % 1, kai įprastą lovą pakeičia į „YouBed“ (kai paprastai 3–5 % yra laikoma 
sėkme atsižvelgiant į padidėjusį klientų pasitenkinimą).  

• Dramatiškai išaugo klientų lojalumas. Daugiau nei 80 % miegojusių „YouBed“ kambaryje teigia, kad 
kito vizito metu pasirinks tą pačią kambario kategoriją, palyginti su kitų kambarių kategorijomis - 
gerokai mažiau nei 20%.  

• Noras mokėti priemoką padidėjo, o vidutinė kambario kaina pakilo 20 eurų2 už parduotą naktį.  
• Kambarių ir viešbučių užimtumas labai padidėjo dėl galimybės į viešbutį pritraukti naujų svečių.  
• „YouBed“ investicijos atsipirkimo laikotarpis yra nuo 3 iki 6 mėnesių, tai reiškia, kad investicija grįžta 

2–4 kartus per metus per visą produkto gyvavimo laiką (16–32 kartų po 8 metų).  
• Kiekvienas viešbučių tinklas bus pakviestas išbandyti ir įvertinti koncepciją bei jos poveikį prieš 

priimant sprendimą pirkti.   
  

  

 
1 https://www.loopon.com/blog/adjustable-beds-study 
2 Vidutinis iš įvairių pajamų ir klientų pasitenkinimo tyrimų, pateiktų įrodant mūsų koncepcijos partnerius:  „Mövenpick 
Hotel & Resorts“, „First Hotels“ ir „Scandic“ viešbučiai.   

  


