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Streszczenie W artykule przedstawiono propozycje wykorzystania technologii internetowych 
chatterbotów – inteligentych systemów dialogowych w nowoczesnych działaniach 
marketingowych. Przedstawiono możliwości zastąpienia tradycyjne metod marketingu przez 
komputery sprzęgnięte internetową technologią, która z każdym dniem ma coraz większy 
wpływ na rynkowy sukces nowoczesnego przedsiębiorstwa. 
 
 
 
 
 
 
Summary Artificial intelligence implemented in construction basing on systems on analysis 
of natural language – dialog systems can be used in – marketing relations. We can holding up 
free conversation after earliest initiating with user at use of natural language by dialog 
systems. Dialog system can answer, how to solve all of problems with customers. Dialog 
systems can find employment in many areas of everyday life, not only in marketing relations. 
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Wstęp 
Nowoczesne działania marketingowe w przedsiębiorstwach są silnie powiązane 

powiązane z gromadzeniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i udostępnianiem 
informacji. Trwająca nieprzerwanie od wielu lat ewolucja działań marketingowych sprawia, 
że przeobrażeniom ulegają podstawowe formy działań marketingowych. Tradycyjne metody 
marketingu są zastępowane przez komputery sprzęgnięte internetową technologią, która 
z każdym dniem ma coraz większy wpływ na rynkowy sukces nowoczesnego 
przedsiębiorstwa. 
 
Podstawowe kryteria 

Zastosowanie w przedsiębiorstwach technologii internetowych w tym technologii 
związanych z chatterbotami wymaga spełnienia kilku podstawowych kryteriów takich jak: 

 komputeryzacja przedsiębiorstwa (lub jego zasadniczych części); 
 dostęp do Internetu; 
 dostęp do technologii chatterbotów. 
Kryterium komputeryzacji przedsiębiorstw, jest kryterium ściśle wiążącym się 

z pozostałymi dwoma, gdyż w Polsce większość przedsiębiorstw używa komputerów w dość 
ograniczonym zakresie, zakresie wykorzystanie technologii chatterbotów związanych 
bezpośrednio z Internetem wymaga posiadania w miarę nowoczesnych komputerów oraz 
odpowiedniego oprogramowania. 
 
Techniczne koszty wdrożenia Chatterbotów 

Do wzbogacenia tradycyjnego serwisu WWW o technologie chatterbotów wystarczy 
jeden odnośnik na stronie WWW. Web Engine, na którym bazują konstrukcje istniejących 
chatterbotów obsługuje następujące systemy operacyjne:  

 Windows NT/2000/XP,  
 Linuxa z jądrem minimum 2.2.x  
 Solaris 8. 

Ponadto Web Engine wymaga jakiegokolwiek serwera WWW z interfejsem CGI, najlepiej 
Apache minimum 1.3.12. Aby porozmawiać z chatterbotem użytkownik nie musi posiadać 
żadnych plug-inów. Nie jest niezbędny nawet Java Script.  

Chatterbot komunikuje się z serwerem www za pomocą CGI. Istnieje możliwość 
personalizacji dialogów dzięki cookies. Chatterbot może pobierać dane z zewnętrznych źródeł 
zadając pytania SQL (opcja), może też otwierać strony www oraz uruchamiać dowolne 
programy. 
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Rys.1.0 Przykładowe kreacje wizualne chatterbotów.Źródło: INTERNET 

 
 
 

Proponowany zakres wdrożeń technologii internetowych chatterbotów 
 

Analizując obecną sytuację na rynku nowoczesnych działaniach marketingowych 
wykorzystanie i wdrożenie technologii internetowych chatterbotów największe szanse 
realizacji ma w następujących dziedzinach zastosowań: 

 rozrywka - wirtualny partner do pogaduszek; 
 wyszukiwarka informacji - wirtualny przewodnik po serwisie WWW; 
 Public (Inwestor) Relations - wirtualny rzecznik prasowy; 
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 eMarketing -  wirtualny gadżet marketingowy; 
 Help Desk - wirtualny doradca klienta; 
 Call Center – wirtualny konsultant; 
 eCommerce - wirtualny sprzedawca 

 
Szczegółowy zakres wdrożeń przedstawiono w tabeli 1.0. 
 

Tabela 1.0. 
Szczegółowe zakres zadań realizowanych przez chatterboty wraz z korzyściami 

wynikającymi z ich zastosowania; 
 

Zadanie 

Realizacja w 
technologii 

internetowych 
chatterbotów: 

Podstawowe zadania 
implementacji: Korzyści: 

rozrywka - 
partner do 
pogaduszek 

• wirtualny rzecznik 
prasowy; 

• postać wirtualna. 
• maskotkę firmy; 
• logo firmy 

• budowanie związku 
emocjonalnego z 
klientem; 

• przystępność, wiarygodność i 
plastyczność serwisu; 
• dłuższy czas spędzany przez 
klienta na stronie WWW oraz 
częstszy do niej powrót 
• stanowiąc element 
rozrywkowy przyciąga 
potencjalnych klientów; 
• podczas rozmowy w ciekawy 
sposób przedstawiana jest 
oferta danej firmy; 
• zwiększony ruch na stronie 
WWW, na ktorą użytkownicy 
coraz cześciej powracają; 
• podczas rozmowy klienci są 
bardziej otwarci na 
przyjmowanie informacji niż 
podczas przeglądania 
statycznych stron.  

wyszukiwarka 
informacji - 
przewodnik po 
serwisie www 
 

• wirtualny rzecznik 
prasowy; 
• postać wirtualna. 
• maskotkę firmy; 
• logo firmy 

• przejęcie roli gospodarza 
serwisu i wskazanie 
użytkownikowi 
interesujących go informacji; 
• zapoznanie użytkownika z 
ofertą i albo od razu udziela 
odpowiada na pytania albo 
kieruje użytkownika na 
właściwą stronę; 

• szybsze i efektywniejsze 
odnajdywanie poszukiwanych 
informacji; 
• łatwy i szybki dostep do 
stron, które interesują klienta; 
• często odwiedzający serwis 
WWW użytkownicy nie zostają 
odstraszeni przez zmiany w 
strukturze serwisu; 
 
 
 
 
 
• zamiast konieczności 
przeszukiwania licznych ofert 
chatterbot wskazuje 
poszukiwane informacje na 
podstawie odpowiedzi na kilka 
pytań.  
• personalizacja serwisu 
internetowego firmy; 
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Zadanie 

Realizacja w 
technologii 

internetowych 
chatterbotów: 

Podstawowe zadania 
implementacji: Korzyści: 

Public (Inwestor) 
Relations - 
wirtualny 
rzecznik prasowy 
 

• wirtualny rzecznik 
prasowy. 
 

• tworzenie dobrego 
wizerunku firmy i jej 
produktów w oczach 
klientów i inwestorów.- 
przeniesienie pozytywnych 
emocji w czasie rozmowy na 
fimrę i produkt; 
 

• pracuje non-stop – 24 h; 
• łatwość dostosowania się do 
zmian; 
• czas amortyzacji chatterbota 
nawet przy niewielkim ruchu 
jest bardzo krótki; 
• wszechstronność i aktualność 
chatterbota przywiązują 
użytkownika i zachęcają do 
ponownych odwiedzin strony 
WWW; 

eMarketing -  
wirtualny gadżet 
marketingowy  

• wirtualny rzecznik 
prasowy; 
• postać wirtualna. 
• maskotkę firmy; 
• logo firmy 

• anonimowe protokołowanie 
rozmów; 
• prowadzenie dialogu 
nastawionego na 
pozyskiwanie informacji 
• budowanie związku 
emocjonalnego z klientami; 
• budowanie wzajemnego 
zaufania klient – produkt; 
• przywiązanie klienta do 
marki przez pozytywne 
doznania; 
• zebranie wiedzy o 
indywidualnych 
upodobaniach klientów. 

• małe koszta badań; 
• porządana jakość danych; 
• gotowość do rozmowy z 
klientem o każdej porze; 
• możliwość rozmawia na 
tematy ogólne, co poprawia 
kontakt z klientem; 
• zmniejszająca się liczba 
przerwanych zakupów 
spowodowanych brakiem 
informacji i niepewnością 
klienta; 
• niskie koszty obsługi zarówno 
dotychczasowych klientów jak 
również pozyskania nowych; 
• powracający, zadowoleni 
klienci; 
• dłuższy czas obcowania z 
klientem; 
• zdobywanie informacji o 
preferencjach klientów.  

Help Desk - 
doradca klienta 

•maskotka reklamowa; 
• wirtualny rzecznik 
prasowy; 
• postać wirtualna. 
 

• udzielanie porad 
dotyczących zakupionych 
produktów; 
 

• udzielanie odpowiedzi na 
pytania klientów przez 24 
godziny na dobę; 
• łatwy dostęp przez klienta do 
porządanych przez niego 
informacji; 

Call Center - 
konsultant 
 

• maskotka reklamowa; 
• wirtualny rzecznik 
prasowy; 
• postać wirtualna. 

• szybka, kompetentna i 
przyjazna odpowiedź. 

• praca 24 godziny na dobę; 
• brak technicznych ograniczeń 
co do ilości osób jednocześnie 
rozmawiających z 
chatterbotem; 
• wzrost zadowolenia z 
poziomu obsługi; 
• zwiększenie związku klienta z 
marką; 
• zerowy czas oczekiwania na 
rozmowę; 
• brak nieobsłużonych 
klientów; 

eCommerce - 
sprzedawca 
 

•maskotka reklamowa; 
• postać wirtualna. 

• zapoznanie z gamą 
produktów; 
• udzielanie wskazówek oraz 
wyczerpujące odpowiadanie  

• zwiększenie sprzedaży za 
pomocą cross selling: gdy 
klient wybierze produkt, 
chatterbot poleci mu dodatkowe 
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Zadanie 

Realizacja w 
technologii 

internetowych 
chatterbotów: 

Podstawowe zadania 
implementacji: Korzyści: 

na wszystkie pytania 
dotyczące oferty; 
• pomoc w dokonaniu 
wyboru na podstawie analizy 
jego potrzeb i oczekiwań 
wynikających z roz- mowy; 
• wzbudzanie zaufania do 
produktu i firmy; 
 

wyposażenie lub akcesoria; 
• dostępność przez 24 godziny 
na dobę; 
•  skrócenie procedur zakupu 
produktu; 
• zmniejszenie liczby 
przerwanych zakupów 
spowodowanych brakiem 
informacji i niepewnością 
klienta; 

 
Podsumowanie 

Wdrożenie proponowanego oprogramowania opartego na technologii internetowych 
chatterbotów zapewni przedsiębiorstwu przede wszystkim: elastyczność, wygodę, szybkość 
transferu informacji do klienta oraz znaczne zmniejszenie kosztów. Do najważniejszych 
korzyści płynących z wdrożenia można zaliczyć: 

 wpływ na koszty – polegający na polepszeniu komunikacji z klientami, dostawcami, 
kontrahentami  i znaczne poprawienie efektywności wszystkich operacji związanych 
bezpośrednio i pośrednio z marketingiem; 

 wpływ na przychody – szybki, łatwy i przyjemny dostęp do informacji w czasie 
rzeczywistym w każdym miejscu świata, umożliwienie szybkiego wprowadzania 
nowych produktów na rynek i zapewnienia wsparcia oraz usług bezpośrednich dla 
klientów; 

 wpływ na strategię – efektywne uzyskiwanie dostępu do danych organizacji oraz 
zarządzania nimi, umożliwiające podejmowanie odpowiednich decyzji; 

 raportowanie i analizy rachunkowość – pełna obsługa raportowania, wsparcie i analiza 
transakcji; 

 zarządzanie współpracownikami i klientami – pozyskiwanie nowych i kompleksowa 
obsługa klientów i współpracowników; 

Wykorzystanie technologii internetowych w nowoczesnych działaniach marketingowych 
nie jest obecnie konieczne, lecz należy przewidywać, że za kilka lat prowadzenie tego typu 
działalności bez wykorzystania tych technologii będzie praktycznie niemożliwe. Dlatego 
przedsiębiorstwa powinny się już teraz nauczyć jak stosować technologie internetowe oraz 
wykorzystywać ich możliwości w swojej działalności marketingowej. 

Chatterboty są nowością nie tylko na polskim rynku. Dlatego też firmy, które jako 
pierwsze go wdrożą technologie internetowych chatterbotów w swoich serwisach WWW  bez 
wątpienia postrzegane będą jako pionierzy, którzy dla wygody swoich klientów nowe 
technologie jutra wdrażają już dziś. 
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