Waar zit jullie showroom?
Wat zijn

Q&A’s

jullie
openingstijde
n?
Je
kunt
onze
showroom vinden aan
We zijn
op
de Flevoweg 9 in Leiden
werkdagen
geopend van
08.00 to 18.00

Wat zijn jullie openingstijden?

Met Q&A’s bedoelen we vragen van
klanten waarop jouw chatbot 1
duidelijk antwoord kan geven.

We zijn op werkdagen geopend
van 08.00 to 18.00

€ 400,- per 10 vragen
Kan ik mijn bestelling ook in België
laten bezorgen?

Ook als je in België woont, komen
wij je bestelling gewoon bezorgen.

Lastige vragen
Wat is de levertijd van mijn
bestelling? Wat zijn jullie
openingstijden?

Deze vragen zijn lastig voor je
chatbot, omdat hij eerst meer
moeten weten over wat een klant
bedoelt. Je bot moet daarvoor met
complexere gesprekken kunnen
omgaan.
€ 400,- per vraag

We zijn op werkdagen
De levertijd verschilt per product.
geopend van 08.00 to
18.00
Wat heeft u besteld?

Een nieuw keukenblad

Keukenkasten

De levertijd van een keukenblad is
ongeveer 3 weken.

Keukenkasten leveren we altijd
binnen 5 werkdagen

Zodra deze in ons magazijn is
aangekomen krijgt u een e-mail om
een bezorgafspraak te maken.

U krijgt binnen 24 uur na uw bestelling
een e-mail om een bezorgafspraak te
maken

Een onderhoudspakket

De onderhoudspaketten heeft u
binnen 2 werkdagen in huis.

Ik wil een afspraak maken voor
Wat zijn jullie
mijn APK
openingstijden?

Volledig
automatisch

Dat kan geregeld worden! Wat is je
We zijn op werkdagen
kenteken?
geopend van 08.00 to
18.00

Je chatbot kan sommige
Gesprek voor als er iets
misgaat bij het invoeren
bedrijfsprocessen helemaal
overnemen. Denk bijvoorbeeld aan
het maken van een afspraak of het
vragen van bepaalde gegevens.
Deze gesprekken kosten het meest
tijd om te ontwerpen, omdat je
chatbot om moet kunnen gaan metEen nieuw keukenblad
veel verschillende scenario’s

XX-XXX-XX

Dank je! Ik zie inderdaad dat het tijd is
voor een APK. WIl je deze combineren
met een onderhoudsbeurt?

Nee

Top. Op welke locatie wil je de APK
laten doen?

€ 4000,- per proces

De bot moet ermee kunnen
omgaan als deze klant
toch een onderhoudsbeurt
wil. Opnieuw moeten
beginnen is frustrerend

Ja

Super! Op welke locatie wil je APK
en onderhoudsbeurt laten doen?

Weten hoe dit gesprek verder gaat?
Maak vrijblijvend een afspraak. We laten je graag de
volledige ‘ﬂow’ zien en leggen uit hoe we te werk gaan

