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W 2021 ROKU CHATBOTY STAJĄ SIĘ STANDARDEM 
W BRANŻY MARKETINGOWEJ, UMOŻLIWIAJĄC 
SZYBKĄ I BEZPROBLEMOWĄ OBSŁUGĘ KLIENTA.

Gwarantują natychmiastową odpowiedź na pytania zadawane przez konsumentów, będąc 
w stanie przetworzyć praktycznie nieograniczoną liczbę zapytań jednocześnie, 24 godziny 
na dobę, 7 dni w tygodniu. 

Ale ich możliwości wykraczają daleko poza służenie informacją, czy rozładowywanie 
kolejek w godzinach największego ruchu w sklepach. 

Jak w przypadku wielu innych dziedzin życia, zdolność uczenia maszynowego oparta na 
sieciach neuronowych, pozwala botom na zastąpienie ich „ludzkich kolegów” pracujących 
w handlu detalicznym, służbie zdrowia lub sektorze bankowym.

PRZYJRZYJMY SIĘ TEMU DOKŁADNIEJ.

BOTY
- MALI POMOCNICY MARKETERÓW



69%

40% kupujących nie przejmuje się tym, czy pomaga 
im sztuczna inteligencja, czy człowiek, o ile tylko otrzymają 
odpowiedź na pytanie. 

respondentów stwierdziło, że woli otrzymywać 
natychmiastowe odpowiedzi od chatbotów, zamiast czekać 
na „ludzkiego konsultanta”. Tyle samo osób powiedziało, 
że w przyszłości najprawdopodobniej użyje chatbotów 
do zapytań związanych z usługami.

W związku z tym przewiduje się, że rynek chatbotów osiągnie 1,3 miliarda dolarów 
do 2025 roku, a skumulowany roczny wskaźnik wzrostu tego rynku powiększy się o 24%. 
Ponieważ chatboty oszczędzają średnio 0,7 dolara na interakcji, zainteresowanie 
nimi wzrosło 5-krotnie w ciągu ostatnich 5 lat. Około 50% dużych firm rozważa 

inwestycje w tę technologię.

01 Pięć branż najwięcej korzystających z chatbotów w tej chwili 

to nieruchomości

02 podróże

03 edukacja

04 opieka zdrowotna

05 finanse
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BOT 
LOTERYJNY03

Boty służą również do pozyskiwania zgłoszeń do loterii. 
Akceptują wszystkie niezbędne regulacje w oknie czatu, 
automatycznie weryfikują kody promocyjne i zastępują 
pracę social media managerów.

I mogą to robić 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 
tak często, jak wymagają tego klienci.

Jak pokazała ostatnia kampania marki Desperados 
w Polsce, klienci wolą wpisywać kody korzystając 
z Messengera niż z tradycyjnego Landing Page’a. 

BOTY JAKO 
ŹRÓDŁO 
INFORMACJI
Informowanie klientów jest podstawowym 
sposobem wykorzystania technologii chatbotów. 
Boty odpowiadają na pytania dotyczące godzin 
otwarcia, dostępności towaru (dzięki połączeniu 
z bazą danych magazynu), lokalizacji sklepów 
(przetwarzając informacje geolokalizacyjne 
konsumenta i porównując je z danymi 
geolokalizacyjnymi sklepów). Ale to nie wszystko.

Klienci są informowani, o której godzinie 
poszczególne sklepy są najmniej odwiedzane, 
a przez to bezpieczniejsze. 

W kwietniu 2020 roku Lidl udostępnił chatbota 
na platformie Whatsapp, który pomaga klientom 
wybrać bezpieczny czas na zakupy podczas 
pandemii, analizując dzienną liczbę transakcji na 
daną godzinę w każdej lokalizacji.
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Bot nie tylko może zastąpić menedżera 
społecznościowego w zbieraniu zgłoszeń 
do konkursów, ale może również całkowicie 
zastąpić moderatora. Podczas swojej ostatniej 
aktywacji Avon użył bota, aby rozpocząć rozmowę 
z fanami w sekcji komentarzy, a później prosił ich 
o przejście na Messengera.

Bez dodatkowego budżetu bot rozpoczął + 1,2 tys.  
konwersacji, które zakończyły się wizytą 11% 
fanów na stronie firmy.

BOT 
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BOT 
DORADCA05

Marka Wholefoods w kultowym już przykładzie 
na użycie chatbotów w strategii marketingowej 
pokazała, jak można wykorzystywać je do doradzania 
klientom. Chatbot zbiera dane o osobistych 
preferencjach i ograniczeniach dietetycznych 
każdego z konsumentów i porównuje je z dostępnymi 
pozycjami w magazynie. Następnie przedstawia 
użytkownikowi oryginalne przepisy uwzględniające 
wszystkie niezbędne informacje takie jak to, co może 
i lubi jeść klient, co jest w jego budżecie i co aktualnie 
jest na stanie. Konsumenci mogą nawet używać 
emotikonów do komunikacji z botem.
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MASZ PYTANIA? CHCESZ  
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? 
POROZMAWIAJMY

DLACZEGO TO WAŻNE?

Boty to jeden z kluczowych trendów na najbliższe lata. Przyjmują różne formy 
technologiczne, od botów głosowych w inteligentnych głośnikach, czy poczcie głosowej, 
po chatboty na Messengerze lub Whatsapp. 

Są łatwe i przyjemne w użyciu, reagują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 
dokładnie tam, gdzie klient jest w danym momencie fizycznie i online. Są też opłacalne 
w wykonywaniu przyziemnych, prostych zadań, które są nudne, męczące i mogą 
generować wiele błędów ludzkich – takich jak przepisywanie danych, zatwierdzanie 
zgłoszeń, czy wyszukiwanie odpowiedzi. 

Myślące „zasoby ludzkie” można wówczas wykorzystywać do bardziej skomplikowanych, 
wymagających myślenia i kreatywności zadań. 


