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Sadece işleri değil toplumdaki tüm yapıları kökten dönüştürecek olan yapay zeka otelcilik sektöründeki ağırlığını da her 

geçen gün arttırıyor. Yapay Zeka’nın otelcilikteki kullanımı ultra-kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi sunmaktan yeni gelir 

kanalları yaratmaya kadar geniş çeşitlilik gösteriyor. Yeni teknolojileri mevcut sistemlere entegre etmede başarısızlığın yok

olmak anlamına geldiği günümüz ortamında Yapay Zeka’nın sunduklarını göz ardı eden otellerin işi gerçekten zor. Bu 

yazımızda Yapay Zeka’nın otelcilikteki durumunu mercek altına alıyoruz.



Yapay Zeka Otelleri Nasıl Dönüştürüyor?

Gönümüzde otellerin en önemli ihtiyacı müşteri verileri sürekli 

olarak toplayan, işleyen, analiz eden ve bunları eyleme geçirilebilir 

içgörülere dönüştüren platformlar ve ekosistemlerdir. Otellerin 

rezervasyon, konaklama, müşteri memnuniyet anketleri gibi hem 

kendi kaynaklarından hem de üçüncü taraf veri tedarikçilerden 

topladığı muazzam miktardaki (ve çoğu zaman yapılandırılmamış 

ve farklı biçimlerdeki) verilerin içgörülere dönüştürülmesi YZ 

kullanılmadan son derece karmaşık bir hal alabilmektedir. Bu 

içgörüler müşteri beklentilerini kestirme, hizmetleri özelleştirme, 

iletişimi iyileştirme, reklam ve promosyonları doğru hedefleme gibi 

müşteri yolculuğu haritasının tüm alanlarında kendilerine kullanım 

buluyor.
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1. ÖZELLEŞTİRİLMİŞ MİSAFİR DENEYİMİ

Misafirlere kişiselleştirilmiş ve özelleştirilmiş deneyimler sunma 

otelcilikte başarının anahtarıdır. Bir örnek üzerinden gidersek, daha önce 

otelimizde konaklamış olup odasının mutlaka deniz manzaralı olmasını 

isteyen ve tenis oynamayı seven Tuğçe hanım adlı müşteriyi ele alalım. 

Bu ve benzeri bilgililer otellerin elinde mevcuttur ama binlerce müşterinin 

sürekli olarak güncellenen verileri göz önüne alındığından bu verilerin 

insanlar tarafından incelenerek, müşteri deneyimini kişiselleştirmede 

kullanılması neredeyse imkansız hale gelmektedir. YZ ise saniyeler içinde 

Tuğçe hanımın önceki deneyimleri temelinde tercihlerine uygun odayı 

otomatik olarak ayırıp, tenis kortu için rezervasyon yaptırabileceği bir 

bağlantıyı kendisine gönderebilir.
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2. GELİŞMİŞ ENTEGRASYON

Rezervasyonlar, önceki konaklamalar, aktiviteler, yemek 

tercihleri, yapılan harcamalar gibi müşteri yolculuğunun her 

adımından birçok veri toplanır. Bu sürekli toplanan verilerin 

geleneksel yöntemlerle işlenerek müşteri segmentasyonu

yapılması mümkündür ama çoğu durumda hatalı 

segmentasyon sonucu verir. Yapay Zeka algoritmaları ise 

kullandıkları gelişmiş tekniklerle neredeyse mükemmel müşteri 

segmentasyonları sunabilir.
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3. YUKARI SATIŞ VE ÇAPRAZ SATIŞ

E-postalar, çevrimiçi ve geleneksel reklamlar artık yeterli değil. 

İnsanlar her gün bunlara gereğinden fazla maruz kalıyor ve bu 

durumdan artık sıkılmaya başladılar. Yeni yaklaşım veriler ve geri 

bildirimler temelinde kendi kendini geliştirebilen akıllı teklifler ve 

temas noktaları sunan sistemler. Yapay Zeka, karmaşık, yoğun ve 

sürekli güncellenen verilerden sonuç çıkarmaya dayanan bu 

sistemlerin itici gücünü oluşturacaktır.
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4. VERİ GÜDÜMLÜ PAZARLAMA

Yeni petrol olarak tanımlanan veri, diğer sektörleri olduğu gibi 

otelciliği de yeniden tanımlıyor. Müşterilere ilişkin segmentasyon, 

tercihler, alışkanlıklar gibi veriler otelcilerin müşterileri hiç olmadığı 

kadar kesin hedefleyebilmesine imkan veriyor. Yapay Zeka’nın veri 

işlemedeki gücünden yararlanan veri güdümlü pazarlama müşteri 

deneyimini arttırmakla kalmıyor yeni gelir fırsatları da sunuyor.
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Yapay Zeka’nın pratikteki uygulamalarında biri olan Yapay Zeka robotların sunduğu concierge hizmetine de kısaca göz atalım. Normalde 

insanlardan beklediğimiz bu hizmeti bir robottan almak size ilk başta şaşırtıcı görünse de buna alışsanız iyi olur. Hilton bu robotları çoktan 

devreye aldı bile. Connie adını verdikleri yaklaşık 70 cm boyundaki robotları concierge hizmeti sunmada insanlardan geri kalmıyor. Ön büroda 

bu sevimli robot tarafından karşılanmak müşteriler için de hoş bir deneyim oluyor. Ancak sempatik görünüşü sizi yanıltmasın, Connie bir 

oyuncak değil ve misafirlere yardımcı olmada IBM’in Watson yapay zeka sistemi ve WayBlazer seyahat veri tabanı gibi son derece gelişmiş 

teknolojilerden güç alıyor. Bu sayede misafirlere ziyaret etmek isteyebilecekleri yerler konusunda gerçek zamanlı öneriler sunuyor, 

misafirlerin sorularını yanıtlıyor ve misafirlerle yaptığı etkileşimlerden “öğreniyor”. 

Özetle; misafirler için mükemmel bir yardımcı ve destek işlevi görüyor.

www.icibot.com

UYGULAMADA YAPAY ZEKA



TEŞEKKÜRLER…
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İcibot (Innovative Conversational Interaction Robot) her 

konuk için özel bir otel asistanıdır. Otel misafirleri ve otel

personeli arasındaki bağlantıyı Facebook Messenger 

üzerinden sağlayan, misafirleriniz ile bağ kurmanızı, satış
öncesinden satış sonrasına kadar tüm misafir ilişkileri

sürecinizi yeni bir teknoloji ile yönetmenizi sağlayan

entegre bir sistemdir. 
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• Yeni bir satış kanalı açar,
• Müşterinin taleplerini hızlıca 

yönetir,
• Tüm misafir taleplerinden anlık 

haberdar eder,
• Aksaklıklardan anında haberdar 

olabilirsiniz,
• Negatif yorumlarınızın azalmasını 

sağlar,
• Tekrar gelme sıklığının artmasını 

sağlar,
• Müşteri sadakatini arttırır.
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• Otel hakkında tüm bilgileri aktarır,
• Rezervasyon yapar,
• Her sorununu hızlıca sadece 

Facebook MESSENGER’dan çözer,
• Kusursuz bir tatil deneyimi için 

özel tatil asistanlığını yapar.

Misafirler için;Oteller için;

DEMO İSTEYİN!


