Robôs de atendimento ao alcance e sob
medida para o seu negócio

Ele trabalha dentro do Facebook, na página da sua empresa.

ChatBot Messenger
Esse é o nome técnico do seu Robozinho

Fluxo de Interação
Ao entrar na conversa os clientes têm a apresentação do
estabelecimento seguida de um botão para iniciar a conversa.
Esta etapa inicial pode ser planejada e montada de acordo com as
necessidades da empresa, podendo optar por diversas
funcionalidades automatizadas, e até mesmo permitindo ao cliente
optar por não utilizar o sistema de automatização e ter uma conversa
direta com o funcionário do estabelecimento.
O diálogo com o ChatBot pode ser programado para tirar dúvidas e
responder perguntas recorrentes, realizar vendas, receber
pedidos, demonstrar produtos e muito mais. Tudo sem
necessidade de um funcionário, ele faz tudo sozinho 24 horas por dia
todos os dias do ano!

Realizar Pedido
Para realizar um pedido o seu cliente vai clicar no botão de início o
qual irá abrir uma Webview (Página dentro do Messenger), nessa
janela será possível fazer as escolhas do pedido, informar seus

dados, forma de pagamento, forma de retirada, etc. A Webview pode
ser feita com todas características do estabelecimento, deixando
assim um ambiente único.

Recebimento de Pedido
O estabelecimento vai controlar seus pedidos acessando o site, ou
aplicativo no celular (android). Os pedidos ficam armazenados e
podem ser acessados a qualquer momento. Conforme o pedido for
evoluindo dentro do restaurante, e for sendo atualizado no sistema, o
seu cliente pode receber mensagens informando a situação atual,
por exemplo que o pedido está saindo para entrega.

Acesse o Link abaixo e confira um breve vídeo de
demonstração prática do sistema em funcionamento para
tirar dúvidas e realizar pedido

Demonstração De Funcionamento

Observações
* Os pedidos feitos, mensagens trocadas com o usuário e
informações ficam em posse do seu estabelecimento.
* Para o recebimento dos pedidos, pode-se verificar a maneira que
mais se adequar ao seu estabelecimento, e assim desenvolver para
o caso especifico uma forma de recebimento.
* Pagamentos dos pedidos não podem ser feitos online no chat
devido as limitações do Facebook Messenger. Então seu cliente
escolhe a forma de pagamento entre cartão e dinheiro sendo feito o
acerto com o entregador.
A opção de pagamento pelo Messenger está em fase de teste nos EUA, a expectativa é que
seja feita a liberação para o Brasil em breve, então o pagamento será antecipado
diretamente na sua conta corrente.

Publicidade no Facebook
Aumento nas Vendas
Utilizando o sistema seu estabelecimento conta com funções onde é
possível, através de publicações da sua página, entrar em contato
com usuários interessados em seu produto e criar uma oportunidade
maior de tornar esse usuário um cliente novo e assíduo.

Maior contato com clientes
Os usuários que entram em contato com a página, após o sistema
ser implantado, podem ser notificados por mensagem sobre
promoções, novidades ou ofertas exclusivas para eles, criando um
contato mais próximo entre cliente e estabelecimento.

Quem somos:

Missão:
Contribuir para a redução de custos nas empresas,
proporcionando aos consumidores produtos mais acessíveis. Em um
ambiente ganha-ganha, onde todos os envolvidos saem ganhando.
Visão:
Ser referência em inovação na área de Tecnologia da
Informação.
Valores:
Transparência, ética, qualidade, sustentabilidade.
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