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Sohbet robotları, genel anlamda insanlarla yaptığımıza benzer konuşmalar gerçekleştirebileceğimiz bilgisayar programları 

olarak tanımlanabilir. İnsan gibi konuşabilen robot düşüncesi yeni olmasa da son yıllarda bir araştırma konusu olmaktan 

çıkarak birçok sahada kendine uygulama bulmaya başlamıştır. Müşteri etkileşiminin en önemli konu olduğu otelcilik ve 

turizm sektörü de bu gelişmelere tepkisiz kalmıyor. Şimdilik müşteri ilişkilerini düzenleme ve misafir deneyimini 

geliştirmede insanlara yardımcı olan robotların kısa bir süre müşteri etkileşiminin tümünü devralması şaşırtıcı olmayacaktır. 

Dünyadaki öncü dört otelin bu yükselen trend konusunda neler yaptıklarına beraber kısaca göz atalım.



MARRIOT HOTELS
Marriott’un Aloft Hotels markası ön büro personelinin

misafirlerin soruları ve taleplerini daha hızlı karşılamasına

yardımcı olan BotIr adını verdikleri Robot Butler’la

denemelere 2017 yılında başladı. 2018’in başında Botlr

değişim geçirdi ve ChatBotlr adlı sohbet robotuna evrildi. 

Misafirler ChatBotlr ile doğrudan akıllı telefonları üzerinden

metin mesajlarıyla iletişim kurabiliyor ve odalarına özel

servis sipariş edebiliyor, sabah belirli bir saatte

uyandırılmayı isteyebiliyor, otelin sundukları konusunda bilgi

edinebiliyor ve daha birçok hizmete erişebiliyor. Aloft Hotels 

müşterilerinin üçte ikisi iletişimleri veya talepleri için

ChatBotlr’yi tercih ediyor. Misafirler ChatBotlr’yi sevmiş
görünüyor.
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ACCOR HOTELS
Accor Hotels’in Mercure markası geçen yıl Mercure Bot adını

verdikleri sohbet robotunu devreye aldı. Mercure Bot, 

misafirlerin destinasyonlarını keşfetmesine yardımcı oluyor

(bu durum Mercure markasının yerel destinasyonlarla sağlam

bağlar kurma iddiası ile son derece uyumlu). Mercure Bot, 

Facebook Messenger ile entegre çalışıyor. Misafirler akıllı

telefonlarında konum hizmetlerini açıp Facebook 

Messenger’da Mercure Bot araması yaparak bu akıllı

yardımcıya ulaşabiliyor. Yakınlardaki görmeye değer yerler, 

tatmaya değer yemekler, keşfetmeye değer tarihi kalıntılar

veya gizli yerel hazineler konusundaki sorularının yanıtlarını

Mercure Bot’tan alabiliyor.
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FOUR SEASONS 
HOTELS AND RESORTS
Oteller sohbet robotlarını sadece müşteri deneyimini değil, 

rezervasyonları arttırmakta da kullanıyor. Four Seasons 

Hotels ve Resorts’un yeni gözdesi Four Seasons Chat 
adındaki dijital hizmeti bu konuda başarılı sonuçlar alıyor. 

Misafirler konaklama öncesinde, konaklama sırasında ve

konaklama sonrasında sorular sormak, taleplerde

bulunmak veya otelle sair şekilde iletişime geçmek için

sistemi kullanabiliyor. Sistem SMS, WeChat, Four Seasons 

app, Facebook Messenger gibi uygulamalarla entegre

çalışıyor ancak diğer birçok sohbet robotundan farklı

olarak yapay zeka değil insanlar tarafından kontrol ediliyor.
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HOTEL THE 
COSMOPOLITAN OF 
LAS VEGAS
Hotel The Cosmopolitan Of Las Vegas’ın Rose adındaki sohbet 

robotu neredeyse iki yıldır hizmette. Rose misafirlerin otelde 

konakladıkları sürede daha iyi deneyim yaşamasına yardımcı 

oluyor. Misafirler Rose’a restoran önerileri sorabiliyor, 

odalarına ilave yastık isteyebiliyor veya etrafta yapacakları 

gezide rehberlik talep edebiliyor. Arka planda misafir 

hizmetleri personeli Rose’un ilettiği taleplerle ilgileniyor. Rose

misafirlerin normalde telefonla yapacakları taleplerin 

yanıtlanmasını büyük ölçüde kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor.
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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!


