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wapro.pl/e-commerce-chatbot/

E-Commerce 
Chatbot

by Asseco

b2c b2b hybrid

http://wapro.pl/e-commerce-chatbot/


Zadbaj o nowoczesne 

wsparcie omnichannel


Zdobądź przewagę 

konkurencyjną


e-Commerce Chatbot by Asseco 

Usprawnij obsługę klienta dzięki sztucznej inteligencji




e-Commerce Chatbot by Asseco 

Rozwiązania nowej generacji dla Twojego biznesu 


E-Commerce Chatbot

by Asseco

e-Commerce Chatbot by Asseco został stworzony z wykorzystaniem wiedzy specjalistów

e-Commerce z Asseco oraz doświadczenia znawców technologii AI w zakresie automatyzacji 
komunikacji głosowej z firmy Sovva. Rozwiązanie, które prezentujemy to połączenie wiedzy, 
doświadczenia, technologii i najwyższej jakości.

Ważne
ene



E-Commerce Chatbot 
by Asseco

e-Commerce Chatbot by Asseco 

Funkcje, które dostarczymy

do końca 2022 roku:

Dashboard ze statystyką

oraz raporty z konwersacji

z botem

Działa 24/7/365


Podpowiada ścieżkę rozmowy

i odpowiada na pytania użytkowników


Opcja głosowego zadawania pytań 
(w Google Chrome)


Dostosowuje się do urządzeń 
mobilnych


Przekierowanie do czatu 
z konsultantem


użytkowników prowadzących konwersacje

liczby zapytań

rozmów prowadzonych jednocześnie


Bez limitów

Dostępny w językach PL i ENG




Chatbot  – udziela 
odpowiedzi na najczęściej zadawane i powtarzające się pytania 
klientów. Służy pomocą na każdym etapie ścieżki zakupowej. 
To rozwiązanie służące automatyzacji procesów w firmie. 






 pełni funkcję wirtualnego doradcy

Jego wiedza obejmuje procesy z zakresu obsługi konsumentów oraz klientów 
firmowych (B2C i B2B). Kategorie, w których można z nim porozmawiać to: Dostawy, 
Płatności, Rejestracja, Reklamacje, Sklep/Firma, Produkty, Zamówienia, Promocje, 
Program lojalnościowy, RODO. 


Może kierować klienta do aktualnych promocji i nowości. Generuje systematyczne 
raporty z wyników działania. Chatbot obsłuży zapytania Twojego klienta.


e-Commerce Chatbot by Asseco to gotowe, skonfigurowane

i działające rozwiązanie. Usługa jest gotowa do pracy od razu

po włączeniu.


Jeśli zależy Ci na personalizacji doświadczenia klienta z Twoim 
botem, możesz dopasować go do swojej firmy. Sprawdź w panelu 
administracyjnym, co możesz zrobić.


e-Commerce Chatbot by Asseco 

Czy musisz konfigurować 
chatbota?


Kto będzie rozwijał i uczył 
chatbota?




Co umie chatbot?




Czym jest Chatbot?

Rozwój i doskonalenie chatbota następuje w cyklach 
miesięcznych przez . 
Chatbot to kolejna usługa od Asseco w ramach Wapro

e-Commerce dostępna w modelu SaaS.


specjalistów z firmy Sovva i Asseco



e-Commerce Chatbot by Asseco 

Oszczędzisz


W łatwy i szybki sposób wydłużysz czas 
obsługi klienta do 24/7/365.


Niskim kosztem uruchomisz obsługę 
klienta zagranicznego (chatbot w języku 
angielskim w cenie usługi). Zmniejszysz 
koszty pracownicze – chatbot będzie 
zastępował lub uzupełniał ludzi. 


Zwiększysz sprzedaż


Możesz kierować klientów do ofert 
promocyjnych, nowości

czy bestsellerów i zwiększać 
wartość koszyka.


Lepiej wykorzystasz pracę ludzi

w BOK.


1 chatbot może zastąpić 

kilka osób na infolinii

infolinię dla klientów 
zagranicznych

Poznaj korzyści chatbota:

Ta inwestycja tnie koszty!



e-Commerce Chatbot by Asseco 

Poprawisz wizerunek firmy


Budujesz zaufanie do firmy jako 

nowoczesnego dostawcy. 


Będziesz postrzegany jako firma 

innowacyjna i pomocna.Trafisz


do młodszego pokolenia.  


Twój sklep będzie przyjazny

dla klienta

Udzielasz odpowiedzi „tu i teraz”.

Klient kontaktuje się wtedy,


kiedy mu pasuje i w taki sposób, 

jaki lubi.


Klient nie przerywa ścieżki 

zakupowej, by uzyskać informację.


Będziesz na bieżąco


Dane statystyczne i raporty


z działania chatbota dostarczą danych 

o poszukiwanych produktach, 

największych problemach klientów


w Twoim sklepie.Usługę dostarczymy 

do końca roku 2022.


Poznaj korzyści chatbota:

Ta inwestycja tnie koszty!



Klienckie TOP 3 korzyści z chatbota


e-Commerce Chatbot by Asseco 

DOSTĘPNOŚĆ szybkość

Dotarcia do potrzebnej 
informacji, oferty 
promocyjnej i nowości. 

WYGODA

Poza godzinami pracy 
Twojego biura,

na urządzeniach mobilnych,

w czasie rzeczywistym. 

W nawigacji po rozbudowanej 
stronie,


odpowiedzi na różne pytania 
w jednym miejscu i na każdym 
etapie procesu zakupowego.
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E-Commerce 
Chatbot by 
Asseco

Obserwuj nas na LinkedIn

Obserwuj nas na Facebook

Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami tak, jak lubisz,


�a my z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.

Dział sprzedaży

22 702 89 02 sprzedaz.wapro@assecobs.pl

b2c b2b hybrid

https://www.linkedin.com/company/46937
https://www.facebook.com/erpbyasseco
mailto:sprzedaz.wapro@assecobs.pl

