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Hazır 

Mesaj
Nedir ?

Ondestek Akademi

Ondestek - Profesyonel Canlı Destek Sistemi

ŞİMDİ KEŞFET

Hazır mesaj, aktif web sitesi ziyaretçilerinizin canlı 

destek sistemi üzerinden müşteri temsilcilerinize 

sıklıkla yönelttiği soru ve taleplere tek tıkla cevap 

vermenizi sağlayan önceden hazırlanmış mesaj 

metinleridir.
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Web sitenize canlı destek 

sistemi eklemek satış 

dönüşümünüzü %60'a varan 

oranlarda artırmaktadır.

Ondestek - Profesyonel Canlı Destek Sistemi
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Teşekkür Mesajları

 

Merhaba! Kent Pırlanta'ya hoş geldiniz. Sitemizi ziyaret ettiğiniz 

için teşekkür ederiz. 

 

Merhaba, Kent Pırlanta canlı sohbet servisini kullandığınız için 

teşekkür ederiz. Bugün size nasıl yardımcı olabiliriz?

 

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

 

Günaydın / tünaydın / iyi akşamlar, sohbet hattımızla bağlantı 

kurduğunuz için teşekkür ederiz. Bugün nasılsınız? 

 

Sohbet servisimize neden başvurduğunuzu sorabilir miyim? 

Bugün size nasıl yardımcı olabiliriz?
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Tekrar Gelen Ziyaretçiler İçin Mesajlar

 

Merhaba, Kent Pırlanta sitesine tekrar hoş geldiniz.

 

Siparişiniz  ile ilgili sorun mu yaşıyorsunuz?

 

Tekrar merhaba, sitemize hoş geldiniz. Bugün sizin için ne 

yapabiliriz?

 

Hoş geldin Ahmet! Seni tekrar görmek harika. Kaldığın yerden 

devam etmek ister misin?

 

Sohbetin Kaydedilebileceği Açıklaması

 

Bu sohbetin kalite güvencesi için kaydedileceğini belirtmek 

isterim.

 

Bu sohbetin eğitim amaçlı kaydedilip kullanılabileceğini 

bildirmek isteriz.

 

Bu sohbetin kalite güvencesi amacıyla ve gerekirse iyileştirme 

için kaydedileceğini size bildirmek isterim.
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Bir Sorun İle İlgili Özür Mesajları

 

Nasıl hissettiğinizi anlıyoruz, çok üzgünüz. Bunu sizin için şimdi 

halledeceğiz.

 

Geç teslimat için çok üzgünüz.

 

Bunu sizin için nasıl düzeltebileceğimizi görmek üzere 

yöneticimle konuşmama izin verin.

 

Hatalı ürün teslimatı hakkında şimdi ilgili departmana bilgilerinizi 

aktarıyorum.

 

Müşteri Talebi Karşılanamaması Durumu

 

Özür dileriz, ancak şu anda bu talebinizi karşılayamıyoruz.

 

Çok üzgünüz, ancak şu anda bu isteği yerine getirebilmemiz 

mümkün değil. Sizin için neler yapabileceğimi kontrol ediyorum.

 

Özür dileriz, ancak şu anda bu bölgeye kargo hizmeti 

sunmuyoruz. 

 

Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz, ancak gönderim 

seçeneklerimiz şu anda sınırlı.

 

Özür dileriz, ancak bu talebinizi yerine getirmek diğer 

müşterilerimiz için adil olmaz.
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Çözüm Sunmak İçin Teklif

 

Alternatif olarak ev adresinize teslimat seçeneğini önerebilir 

miyim?

 

İhtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayabilmek için aşağıdakileri 

tavsiye ederim…

 

Sorununuzu çözmenin en iyi yolunun bu olacağını 

düşünüyorum.
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Ek İletişim Bilgisi Sağlama Mesajları

 

Nasıl hissettiğinizi anlıyorum. İhtiyaçlarınızı daha iyi 

karşılayabilecek bir süpervizörle görüşmek ister misiniz? 

 

Bu istek için yöneticimden onay almam gerekecek… Kendisini 

sohbete dahil edebilir miyim?

 

Sizi amirime yönlendirmemi ister misiniz?

 

Bu talebi karşılamak için yöneticimle/teknik destekle görüşmem 

gerekebilir.

 

Dilerseniz, 0 312 456 99 99 telefon numaramızdan bizimle 

iletişime geçebilirsiniz.

 

Müşteri servis telefon numaramız 0 312 456 99 99

 

Doğrudan bir temsilci ile konuşmayı tercih ederseniz, bize

0 312 456 99 99 numaradan ulaşabilirsiniz.

 

Bu talebi karşılamak için mağaza/şube konumlarımızdan birini 

ziyaret etmeniz gerekebilir. Size en yakın yeri bulmamızı ister 

misiniz?

 

Üzgünüz, ancak bunun gibi bir sorun yalnızca mağaza/

şubelerimizden birinde ele alınabilir. Size en yakın mağazamız 

Çankaya-Ankara'da görünüyor.
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Sohbet Aktarımı Mesajları

 

Bu karışıklık için üzgünüm, ancak bu bölüm/ bu konu hakkında 

bilgi sahibi değilim. Sizi ilgili departmana aktarmamı ister misiniz?

 

İletişimsizlik için özür dilerim, ancak bu departman bu tür bir 

soruyu ele alacak şekilde yetkilendirilmiş değil. Sizi ilgili 

departmana aktarmamı ister misiniz?

 

Sağladığınız bilgilere dayanarak, inanıyorum ki Burcu Hanım 

ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayabilecek. Sizi ilgili departmana 

aktarmamı ister misiniz?

 

Burcu Hanım mı? Maalesef, isteğinizi yerine getirme olanağım 

bulunmamakta. Ancak, Ahmet Bey bu tür konularda daha uzman 

ve sizinle iletişime geçmekten mutluluk duyar. 

 

Sizi Çankaya-Ankara şubesine aktarırsam, satış ekibinin size 

yardımcı olabileceğini düşünüyorum.
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Aktarma Mesajları

 

İlgili departmanla bilgilerinizi paylaşıyorum, beklettiğim için 

üzgünüm.

 

Şu an ilgili departmana bilgilerinizi aktarıyorum. Sadece bir 

dakika içinde size geri döneceğiz!

 

Bilgilerinizi incelerken bir dakika sizi beklemeye alabilir miyim?

 

Çok üzgünüm, ancak sorununuzu çözmek için sizi başka bir 

acenteye/şubemize aktarmam gerekecek.

 

İletişim kurarken bir dakika beklemeniz gerekecek.

 

Özür dilerim, ancak Burcu Hanım sorununuzu en iyi şekilde ele 

alabilecek kişi. Sizi kendilerine aktarmam için biraz bekleteceğim.
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E-ticaret Mesajları

 

SKU7512 nolu ürün ile ilgili detaylı bilgi için lütfen linki tıklayın.

 

Üzgünüm, SKU7512 nolu ürün şu an stoklarımızda mevcut değil. 

Yerine SKU7513 nolu ürünü incelemenizi tavsiye ederiz.

 

145689 nolu siparişiniz adresinize AR456852 takip numarası ile 

kargolanmıştır. 

 

EFT bilgilerimiz için lütfen linki tıklayın.

 

Firma bilgilerinizi aşağıdaki linkten güncelleyebilirsiniz.

 

145689 nolu siparişinize ait e-faturanız 12.01.2019 tarihinde 

oluşturulmuştur. 

 

İsteğiniz üzere kayıtlarımızı tekrar kontrol ediyorum.

Mükerrer ücret ödemenize ait geri ödemeniz 14.02.2019 

tarihinde yapılmıştır.

 

Ürün iadesi ile ilgili sizi muhasebe bölümüne aktarıyorum.

 

Ürün ve hizmetle ilgili geri bildiriminizi canlı destek üzerinden 

alabiliriz.
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PROFESYONEL CANLI DESTEK SİSTEMİ

%97 + Müşteri 
Memnuniyet Oranı

Hemen Keşfet

Ondestek, web sitesi sahiplerinin 
ziyaretçilerine/müşterilerine online 
olarak destek vermesini, onlarla tıpkı 
gerçek bir mağazada olduğu gibi canlı 
iletişim kurmasını sağlayan sistemdir.
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