
Chatbotok
Hogyan lehetnek sikeresek?



BIO
Számítógépes rendszerek építése
Egy kis szoftverfejlesztés
Big Data és egyéb adatos technológiák
BotCool (mint ügyvezető)



A BotCool
Chatbotokat építünk
• eCommerce botok
• Funnelek, kampányok, ügyfelek elérése
• Személyes asszisztensek
• Infobotok, pl.: konferencia



Miért jó egy 
chatbot?

• Platformfüggetlen
• Nem kell hozzá letölteni 

semmit
• A Messenger már a 

felhasználó kezében van és 
naphosszat használják is

• A botfejlesztés gyorsabb és 
olcsóbb, mint egy app





2016-ban elindult a chatbot hype

Sokan egyenértékűnek 
tekintették az AI előretörésével



A chat jövője 
nem az AI
Az instant interackió a 
kulcs

Ted Livingston, 
CEO@KIK
blog poszt

https://medium.com/@tedlivingston/the-future-of-chat-isn-t-ai-b07f65bc252#.nocs3qp1l


Részben egyetértek Teddel



Jövő
AI

A chatbotok lényege, hogy 
természetes nyelven tudjunk 

kommunikálni velük.

Csak még nem ma.

Jelen
Egyszerű funkciók

Jelenleg: az üzenetküldő platformok 
tökéletesek arra, hogy elérjük 

ügyfeleinket, és végigvezessük őket 
egyszerű folyamatokon.



NLP Chatbot 
fejlesztés
JELENLEG

• Minél több kontextus 
lefedését szeretnénk 
elérni

• Annál több fejlesztési 
időre van szükség

Fejlesztési idő
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NLP Chatbot 
fejlesztés
A JÖVŐBEN

• A lefedett 
kontextusok száma 
időben nem kell 
lineáris legyen

Fejlesztési idő
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Jelenleg nem a természetes 
nyelv a chatbotok fő erőssége.

Hanem maga a platform.



Messenger 
funkciói

Egyre több funkció elérhető a 
chatelésen kívül:
• Csoporton belüli szavazások
• Pénzátutalás
• Tervek
• Bővítmények, chatbotok
• Játékok
• Lokáció megosztása



Megfelelő use case választás

Nem mindenre jó 
megoldás a chatbot



A legnagyobb 
mobilszolgáltató 
Kanadában

Felhasználói 
elégedettség

60%-kal

nőtt csupán
az ügyfélszolgálat 
Messengerre ültetésével.

https://chatbotsmagazine.com/the-most-complete-report-on-what-facebook-messenger-has-launched-on-f8-d43aa88f9c0c

https://chatbotsmagazine.com/the-most-complete-report-on-what-facebook-messenger-has-launched-on-f8-d43aa88f9c0c


Email

Megnyitás: 22.8 %
Átkattintás: 3.2 %

Messenger

Megnyitás: 84.3 %
Átkattintás: 28.3 %

http://www.smartinsights.com/email-marketing/email-communications-strategy/statistics-sources-for-email-marketing https://www.modernapp.co/

http://www.smartinsights.com/email-marketing/email-communications-strategy/statistics-sources-for-email-marketing
https://www.modernapp.co/
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Felhasználói 
visszajelzések, 
felmérések

Üzenj a felhasználódnak, 
miután interakcióba 
lépett a 
szolgáltatásoddal:
1. Üzenj
2. Gyűjts visszajelzést a 

legutolsó interakcióra 
hivatkozva

3. Adj vissza valamit a 
felhasználódnak



Befizetések, 
emlékeztetők

Emlékeztesd az 
ügyfeleidet, hogy fizessék 
be a számlát.
Egy érintéssel meg tudják 
tenni.
1. Üzenj automatikusan, 

amint egy számla 
keletkezik

2. Egy érintéssel 
kiegyenlíthető



2017 akár lehet a chatbotok éve
De nem mindegy, hogyan gondolkodunk róluk



Szia!

Érdekelnek a botok?

Persze!

Mit tegyek? 

Gondolom vannak kérdéseid. 

Beszéljük meg őket. 



Kérdések
https://bot.cool

Csenger Szabo
csenger.szabo@bot.cool
m.me/CsengerSzabo

https://bot.cool/
mailto:csenger.szabo@bot.cool
https://m.me/CsengerSzabo

