LEADME CHATBOTTI
www.nettisivut.labona.fi/chatbotti

Hanki enemmän liidejä
& säästä aikaa!

ENEMMÄN LIIDEJÄ
Chatbotti tarjoaa vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin
ja pyrkii keräämään yhteystiedot kaupallisista
kontakteista, kuten tuote- tai palvelutiedusteluista.
Liidit lähetetään suoraan haluamaasi sähköpostiin.

KUINKA CHATBOTTI TOIMII?
Chatbotti on erillinen järjestelmä, joka upotetaan
sivustoillesi pienen koodinpätkän avulla. Suunnittelemme
ennalta määritellyt keskustelupolut järjestelmään. Nämä
voivat olla esimerkiksi usein kysyttyjä kysymyksiä (kuten
takuu-aika, tuotteen palautus, tarjouspyyntö, hinta-arvio
ym) ja vastaukset kysymyksiin (vastaukset suunnitellaan
yhdessä asiakkaan kanssa). Käyttäjä klikkailee vastaus- ja
kysymysvaihtoehtoja ja näin keskustelu etenee kohti
haluttua lopputulosta.
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Virtuaalinen edustaja
Chatbotti on yrityksesi oma virtuaalinen
edustaja, yrityksesi omilla verkkosivuilla.
Se tarjoaa vastaukset usein kysyttyihin
kysymyksiin ja pyrkii keräämään yhteystiedot
kaupallisista kontakteista, kuten tuote- tai
palvelutiedusteluista.

LIIDIT SUORAAN SÄHKÖPOSTIISI

UUSI LIIDI!

Chatbotti voi toimittaa asiakkaiden jättämät yhteystiedot
suoraan yrityksesi myyntiosaston/asiakaspalvelun sähköpostiin.
Liidit voidaan erotella keskustelussa käytyjen asioiden mukaan.
Esimerkiksi huolto- ja takuu asiat ohjataan suoraan
takuuosastolle ja hinta- / tarjouspyyntökyselyt myyntiosastolle.

LABONA NETTISIVUT
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Chatbotin
tuomat edut
Timanttista palvelua
Asiakkaat arvostavat parempaa palvelua myös verkossa.
Chatbotti toimii verkkosivuillasi yrityksesi virtuaalisena
edustajana ja antaa vastaukset yleisimpiin kysymyksiin ja ohjaa
asiakkaitasi verkkosivuillasi.
Laadukkaita liidejä
Kaupallisista keskusteluista voidaan kerätä yhteystiedot ja
välittää ne myyntihenkilöillesi tai asiakaspalvelusi
sähköposteihin.

Enemmän myyntiä
Chatbotti madaltaa kynnystä käydä keskusteluja
verkkosivuillasi ja näin yrityksesi saa enemmän liidejä,
jotka kääntää myynneiksi.

Myyntiä & asiakaspalvelua kellon ympäri!
Potentiaaliset asiakkaat saattavat vierailla sivustoillasi myös
yrityksesi aukioloaikojen ulkopuolella. Chatbotti edustaa
yritystäsi kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä.
Säästät rahaa henkilöstökustannuksissa
Asiakkaat voivat saada vastauksia useisiin heitä askarruttaviin
kysymyksiin, eikä näiden takia tarvitse varata henkilöstösi aikaa.
Jokainen käyty keskustelu Chatbotin kanssa säästää yritykseltäsi
rahaa henkilöstökustannuksissa.

Hinnoittelu
Chatbotin saat käyttöösi edullisella
kuukausimaksulla (35€/kk). Palvelun avaamisen
yhteydessä veloitamme myös palvelumaksun
680€ + alv, joka pitää sisällään chatbotin tekoälyn
ohjelmoinnin asiakkaan toiveiden mukaisesti.
Hintoihin lisätään aina laskutuksen yhteydessä
voimassa oleva arvonlisävero.
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