
 

 

 

 

                 

   

Agencja badawcza Gfk  wykorzystuje STATISTICA  

do opracowywania wyników badań rynku 

 

GfK Market Measures (Gfk), od ponad 40 lat lider w dziedzinie badao rynku farmaceutycznego, oferuje usługi 

w zakresie analizy grup leków oraz narzędzia pozwalające mierzyd efektywnośd kampanii promocyjnych. Dzięki 

dobrej znajomości środowiska lekarzy, pacjentów i managerów ośrodków opieki zdrowotnej GfK dysponuje 

szczegółowym opisem każdej grupy klientów oraz interakcji pomiędzy nimi, co umożliwia zrozumienie 

czynników wpływających na proces przepisywania leku. 

   

GfK dostarcza również klientom raporty z okresowych badao rynku. Na podstawie informacji 

przechowywanych w repozytoriach danych GfK, które dotyczą przepisywanych leków, wykonywane są 

podsumowania i porównania potrzebne do przygotowania raportów. W związku z coraz większą liczbą 

wymaganych analiz oraz ich pracochłonnością pojawiła się potrzeba automatyzacji wykonywania analiz 

i samego procesu generowania raportów z badao rynku. 

 

Rozwiązanie 

W GfK Market Measures powstała specjalna aplikacja, umożliwiająca automatyzację przygotowywania 

raportów. Tworzenie raportu zawierającego wyniki analiz statystycznych stało się możliwe dzięki wdrożeniu 

oprogramowania STATISTICA. Aplikacja wykorzystuje model obiektowy STATISTICA, aby zautomatyzowad 

wykonywanie testów statystycznych, których wyniki umieszczane są w raportach. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gfk.com/group/index.en.html


 

 

 

 

 

 

STATISTICA  

Programy z rodziny STATISTICA udostępniają szeroki zestaw narzędzi statystycznej analizy danych i wizualizacji 

(łącznie ponad 14 tysięcy funkcji dostępnych dla innych programów). Programy mogą w pełni wykorzystywad 

technologie internetowe i udostępniają różne środowiska pracy. STATISTICA może współpracowad z nieomal 

dowolnymi systemami bazodanowymi i ma zgodną ze standardami, łatwo rozszerzalną architekturę. 

 

GfK Market Measures  

Dostarczając rozwiązania zarówno uniwersalne, jak i na zamówienie, GfK Market Measures 

(http://www.gfk.com/gfkmm ) jest od ponad 40 lat liderem w dziedzinie badao rynku farmaceutycznego. 

Oferuje analizy grup leków oraz narzędzia pozwalające mierzyd efektywnośd kampanii promocyjnej. Dzięki 

dobremu rozeznaniu w środowisku lekarzy, pacjentów i managerów ośrodków opieki zdrowotnej GfK Market 

Measures dysponuje szczegółowym opisem każdej grupy klientów oraz interakcji pomiędzy nimi, co umożliwia 

zrozumienie czynników wpływających na proces przepisywania leku. Uzyskane profile grup docelowych 

umożliwiają badanie zachowao oraz ich przyczyn, a to z kolei daje możliwośd opracowywania 

najskuteczniejszych sposobów wpływania na wybór produktu. GfK ma możliwośd wieloaspektowego wglądu 

w  grupy konsumenckie i dostarcza różnorodnych informacji obejmujących między innymi: luki percepcji 

produktu, postrzeganie produktu, wpływ promocji oraz wzorce przepisywania leków. 
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