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זהו את היתרונות של המתחרים ושדרגו את המסרים והפיצ'רים של
הבוטים שלכם בהתאם. הירשמו לעדכונים בתחום ועקבו אחר כל

פיתוח חדש כדי להישאר צעד קדימה מהמתחרים. 
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ה י אסטרטג ו ת  מטרו ו  ר י ד הג
לפני יצירת הצ'אט בוט, הגדירו את הצרכים והמטרות העסקיות
שלכם. החליטו מהן הבעיות שברצונכם שהצ'אט בוט יפתור, ותכננו
תכנית מפורטת הכוללת יעדים, הטמעה ודרכי מדידה של תרומת

הצ'אט בוטים להצלחה העסקית שלכם. 

ם  טי ו ב רת  צי י ל במערכת  השתמשו 
בחרו במערכת רב-ערוצית מבוססת בינה מלאכותית כדי ליצור צ'אט
בוטים בהתאמה אישית ולבצע פרסונליזציה לצ'אט בוטים בכל
הערוצים הדיגיטליים. ודאו כי למערכת יש אינטגרציית CRM כדי

להשתמש בצ'אט בוטים ישירות מהמערכות הקיימות שלכם.   

ת תי ו מלאכ נה  י ב ו  ע הטמי
שדרגו את הצ'אט בוט שלכם בבינה מלאכותית כדי לאפשר לו להבין
כוונות אנושיות, לפתור בעיות במהירות, לבצע משימות באופן

אוטומטי ולהפוך לחכם ויעיל יותר עם הזמן. 

שלכם ט  לבו ת  ו שי אי ו  ק י הענ
תנו לבוט שם מקורי שמשקף את זהות המותג שלכם דרך מילים, שפה
וסגנון הייחודיים לכם. התאימו את אופן התקשורת והמסרים של הבוט

בהתאם לקהל היעד שלכם. 

ת  פי י ספצ ת  ו מחי במו ו  התמקד
הפכו את הבוט שלכם למומחה על ידי התמקדות ב-1-2 תחומי
בעיות. דאגו לעדכן את הבוט שלכם עם נתונים וידע מקצועי

הדרושים כדי להבטיח יעילות מקסימלית. 

למשתמש  י  ת ו ד י ד י ט  בו ו  ר י ד הג
השתמשו במילים ברורות ופשוטות כדי להפוך את הבוט שלכם
למובן ככל האפשר. עודדו משתמשים ליצור קשר עם הבוט ולשאול

שאלות תוך שמירה על קול וטון ידידותי ונעים. 

ם י שי ו אנ ם  י ג י צ נ ל ת  חו שי ו  ר י העב
מדדו את משך השיחות עם לקוחות כדי לזהות שיחות ארוכות
ולהעביר אותן אוטומטית לטיפול נציג אנושי. הוסיפו כפתור "שיחה

עם נציג" כדי להקל על משתמשים לפנות לנציגי השירות. 

משתמש  דעת  ת  ו חו ו ב  משו ו  ל קב
השתמשו בצ'אט בוט כדי לקבל משוב מהיר ולערוך סקרי שביעות
רצון לקוחות בלחיצת כפתור. שפרו את המסרים של הבוט שלכם

בהתאם לביקורות כדי להשיג תוצאות טובות יותר במינימום הוצאות.

10 טיפים 
איך ליצור צ'אט בוט מנצח 

ם רי פו שי ו  בצע ו ם  עי ו צ י ב ו  ד מד
זהו את הבוטים שהלקוחות שלכם הכי אוהבים וגם את אלו שפחות.
מדדו את הבוטים שלכם עם מסרים וסגנונות שונים כדי לזהות את
אלו העובדים הכי טוב עבור העסק שלכם. שפרו באופן קבוע את

הבוטים בהתאם לתוצאות. 

מהמתחרים קדימה  צעד  הישארו 
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