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"You are standing in an open field west of a
white house with a boarded front door. There

is a small mailbox here."
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A Messenger Adventure



DEMODEMO



Wat ik heb geleerd over chatbotsWat ik heb geleerd over chatbots



Hier ga ik het niet over hebbenHier ga ik het niet over hebben
NLP, Kunstma�ge intelligen�e, hoe je een chatbot moet

bouwen.



Hoe begin je een gesprek met een chatbot?Hoe begin je een gesprek met een chatbot?





EmojigebruikEmojigebruik







Een chat is een gesprekEen chat is een gesprek
Retorische vragen worden beantwoord

What could they mean? -> You wonder what they mean



Zorg voor een natuurlijke vertraging tussen berichtenZorg voor een natuurlijke vertraging tussen berichten
Mensen moeten een bericht bedenken, reviseren,

overwegen én typen.

Te snel = nep.



Gebruik het mediumGebruik het medium



Een chatbot is geen keuzemenu:Een chatbot is geen keuzemenu:



Functionaliteit binnen Facebook messengerFunctionaliteit binnen Facebook messenger
Cards
Menus
Quickreplies



CardsCards



MenuMenu



QuickrepliesQuickreplies



QuickrepliesQuickreplies



De Facebook pages appDe Facebook pages app
Persoonlijk overzicht van alle chats en sta�s�eken



De Facebook pages appDe Facebook pages app



Voordelen t.o.v. apps en websitesVoordelen t.o.v. apps en websites
Beschikbaar op alle apparaten
daadwerkelijk te delen via facebook
Toegankelijk



"Being totally blind, [...] I'd like to not only
congratulate, but also encourage, you to
con�nue developing text-based games,

where words speak more than graphics!"

A Messenger Adventure review



Chatbots zijn coolChatbots zijn cool
En er valt nog heel wat te experimenteren.



Meer leren?Meer leren?
 is een goede

introduc�e over chatbots
Designing conversa�onal interfaces ebook

,  zijn goede sitesBotpublica�on.com Chatbotslife.com

 Leert je een chatbot ontwerpen via facebook
messenger

Tutor bot

…of stuur mij een emailtje: kilian@kilianvalkhof.com



DANK!DANK!
Vragen?Vragen?

Ik ben hier te vinden:

, 
, 

kilian@kilianvalkhof.com  h�ps://kilianvalkhof.com
/kilianvalkhof  m.me/kilianvalkhof
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