Customer Care Automation
Pozvánka na online Webcast

Dobrý deň,
pozývame Vás na online seminár, ktorý sa bude konať 12. decembra 2018
na tému Customer Care Automation.
Zákaznícky servis prešiel transformáciou z klasických call centrier na digitálne
kanály. Mileniály, ako najbližšia vlna zákazníkov, už nemajú záujem o dlhé čakanie
na linke. Využívajú online komunikáciu cez Messenger, WhatsApp alebo Live Chat.
Dobrá správa pre biznis je, že tieto kanály sú lacnejšie a dajú sa automatizovať.
Ako ich využiť pre naozaj kvalitný omni-kanálový zákaznícky servis a zefektívniť
bude hlavnou témou nášho najbližšieho webcastu.
Odkaz na sledovanie Vám pošleme pred konaním webcastu. Ponúkame Vám
možnosť pripojiť sa aj cez mobilnú aplikáciu.

Dátum
•
•

12. decembra 2018
Od 10.00 do 11.00 hod.

Registrácia
•
•

Online prihlásenie
Zaregistrujte sa, prosím, do 5. decembra 2018.

Program
V rámci webcastu sa zameriame hlavne na:
•
•
•

Ktoré online kanály sú vhodné pre zákaznícky servis?
Ako vytvoriť omni-kanálový zákaznícky servis pomocou technológii?
Ako a čo automatizovať – personalizácia vs. časová úspora?

Prednášajúci
Michal Lichner, Lead Manager, Deloitte Digital
Miloš Cerovský, Senior Consultant Deloitte Digital

Mobilná aplikácia

V prípade otázok, prosím, kontaktujte Denisu Antalovú na dantalova@deloittece.com,
tel. +421 918 188 097.
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