Bonomi Asszisztens

Az elmúlt évek során a chatelés vált
a kedvenc kapcsolattartási formává,
ezért a szállodáknak is elérhetővé
kell válniuk ezen a csatornán
A világon több mint 3 milliárd ember
használ
üzenetküldő
alkalmazásokat,
amelyek közül jelenleg a legnépszerűbbek
a WhatsApp, a Messenger, a Viber, a Skype
és
a
WeChat.
Magyarországon
az
internetezők 97%-a heti rendszerességgel
használja a Messengert.
A család és a barátok mellett ma már a
vállalkozásokkal is szívesen chatelünk ezen
a gyors és kényelmes csatornán, ahol
elvárás az azonnali válaszadás, és
lehetőség van a beszélgetésen túl a
vendégek sokoldalú kiszolgálására is - a
közvetlen foglalástól a bejelentkezésen át
akár egy takarítási kérésig.

Az online chat platformokat hetente
legalább egyszer használó magyar
internetezők aránya (2019)

A Bonomi az üzenetküldés és a chatbot
technológia segítségével nyit közvetlen
csatornát hotel és vendég között
A Bonomi egy 2019-ben indult budapesti
startup. Termékünk a Bonomi Asszisztens,
egy kifejezetten hotelek számára fejlesztett,
többnyelvű AI asszisztens, amely elősegíti a
hatékonyabb marketinget, növeli a foglalási
bevételeket, csökkenti a front desk terheit, és
minden vendég számára mindig kiemelkedő
vendégélményt biztosít.
Az Asszisztens 2020 októberében már 25+
innovatív hazai szálláshely munkáját segíti.

Emberfeletti
képességek

24/7 elérhető, egyszerre
akár a hotel összes
vendégének tud
segíteni

Pontos, megbízható,
mindig 100%-osan
teljesít

Mindent megjegyez,
tanul a beszélgetésből,
felismeri a vendégeket

Megterveztük
az ideális virtuális
szállodai munkatársat

túlterhelt
munkatársakat

OTA-k térhódítását

digitális csatorna hiányát
COVID járvány

Emberi
karakter

Rugalmas, gyorsan
alkalmazkodik az új
helyzetekhez

Folyékonyan ír és ért
egyre több nyelven

Kedves, segítőkész,
magabiztos és meggyőző

A Bonomi Asszisztens használatával
a hatékony marketing és személyre
szabott vendégkommunikáció
minden típusú és méretű szálláshely
számára elérhetővé válik
Asszisztens

Bonomi Dashboard

minden vendég saját asszisztenst kap,
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Az Asszisztens minden csatornával összekapcsolható

Facebook oldal és
PPC kampány
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Vendég kártya

Így segítem a Marketing / Sales /
Revenue hatékonyságát
👨👩👧

💲

🎁

Így segítem a Front Desk és a
Recepció munkáját

A marketing és website konverzió
növelése az érdeklődők fokozatos
megismerésével és szegmentált
újra megszólításával

Tervezés
és
Foglalás

Terelés a foglalási motor vagy az
ajánlatkérés felé, célzott kupon a
foglalást elhagyók számára
Személyre
szabott
(upgrade,
cross-sell) ajánlatok és promóciók a
foglalást követő első pillanattól a
tartózkodás végéig

❤ Pozitív

hatás a reputációra,
lojalitásprogram támogatása

a

Látogatás

Elutazás
Ajánlás

⏱

0-24 elérhetőség, automatikus
válaszok több nyelven a hotel
weboldalán és FB oldalán keresztül
érdeklődők számára

🗓

Érintésmentes mobil check-in, a
vendég saját készülékén

🤝

Megismeri, megjegyzi és felismeri a
vendégeket, így teljesen
személyreszabottan informálja a
vendégeket

🛠

Lehetővé teszi a housekeeeping
kérések illetve problémák
kényelmes, konfrontáció- és
érintkezésmentes jelzését

⭐

Automatizáltan monitorozza a
vendégelégedettséget

A beszélgetések során a foglalási
lehetőségekig eljutók aránya

76%

Szabadszavas kérdések
megválaszolásának aránya

Több direkt foglalás és
csökkenő leterheltség

71%

24%

29%

Jelentősen képes javítani a konverziót:
’19Q3 - ‘20Q3 51 000 beszélgetés alapján

’19Q3 - ‘20Q3 51 000 beszélgetés alapján

Direkt foglalások arányának
alakulása az Asszisztens
bevezetésével

Bejövő telefonhívások számának
alakulása az Asszisztens bevezetésével
Hatékonyan

tehermentesít:
100%

41% 52%
2018
Q2-Q3

2019
Q2-Q3

Segít
a
kiegészítő
értékesítésében:

82%

64%

67%

62%

szolgáltatások

‘19.06 ‘19.07

‘19.08 ‘19.09

‘19.10

Köszönjük a ﬁgyelmet,
további információkért keresse fel
digitális csatornáinkat

Miért érdemes mielőbb elindítani
egy virtuális szállodai asszisztenst

Tekintse meg bemutató videónkat:

⏱ Gyorsan bevethető, nem igényel jelentős
ráfordítást

Próbálja ki angol nyelvű demonkat:

🎨 Rugalmasan alakítható a szálláshely
igényeihez, azonnali megtérülést biztosít

youtube.com/watch?v=VEn37dUss-I
demo.bonomi.io

Látogassa meg weboldalunkat:

bonomi.io

Olvassa el blogunkat:

medium.com/bonomi

Gábor Dencs
CEO
tel: +36 20 514 9715
mail: gabor@bonomi.io
linkedin: https://www.linkedin.com/in/dencs/

🤖 Segít az automatizációban, a folyamatok
és feladatok újraszervezésében
💻 Mérhetővé és vissza követhetővé teszi az
ügyfélszolgálati és vendégfolyamatokat
⭐ Automatikusan monitorozza a vendégek
elégedettségét, javítja a reputációt
👋 Segít a vendégek megismerésében és
törzsvendégekké alakításában

