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Streszczenie. W artykule opisano zagadnienia związane z procedurą przeprowadza-
nia badań marketingowych, w tym głównie problematykę gromadzenia i analizowania
danych. W sposób szczególny położono nacisk na możliwości, jakie daje we wspomnia-
nych badaniach, program STATISTICA oraz opisano zasady jego współpracy z pakie-
tem Microsoft Office.

1. Wstęp

Podstawowym problemem działalności gospodarczej jest dobór odpowiedniego pro-
duktu lub usługi, który w pełni zaspokajałby potrzeby klientów a jednocześnie jego
produkcja byłaby rentowna. Znajomość oraz umiejętność praktycznego wykorzystania
psychologicznych i socjologicznych technik badawczych pozwala na poznanie motywów
postępowania konsumenta, a co za tym idzie, odpowiednie ukierunkowanie działalności
gospodarczej i skierowanie ku niemu wszystkich działań. Należy pamiętać, że głównym
ogniwem procesu produkcyjno-sprzedażowego jest klient i dobór nieodpowiedniego do-
bra czy usługi jest związany z negatywnymi skutkami finansowymi co w ostateczności
prowadzi do bankructwa.

Z tego też względu ważnym działaniem przedsiębiorstwa, nakierowanym na wzrost
jego konkurencyjności, są badania marketingowe. Istotną sprawą jest określenie przed-
miotu tych badań. Pod tym pojęciem kryją się techniki i metody gromadzenia materiału
badawczego, jego realizacja, dogłębna analiza zebranego materiału, prezentacja i ocena
uzyskanych wyników, przewidywanie zachowań konsumpcyjnych, a także prognozowanie
efektów działalności przedsiębiorstwa. Proces każdego badania jest skomplikowany, pra-
cochłonny, czasochłonny i powinien być przygotowany według poszczególnych etapów
przedstawionych w tabeli 1.

Każda z faz procesu badania marketingowego powinna być dokładnie przeanalizowana
i w odpowiedni sposób przeniesiona na przygotowywane badanie. Brak podstaw teore-
tycznych u osoby realizującej badanie prowadzi do powstania wyników odbiegających
od rzeczywistości, które mogą się ujawnić na każdym etapie prac. Prawidłowo sporzą-
dzone badanie powinno cechować się dokładnością, spójnością, zwięzłością oraz prostą
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formą przekazu. Ze względu na poszczególne szczeble badania wyróżnia się następujące
metody badawcze:

- metoda projektowania badania,
- metoda doboru próby,
- metoda pomiaru,
- metoda redukcji danych,
- metoda analizy,
- metoda przygotowania prezentacji,
- metoda oceny wyników.

Tabela 1: Proces badania marketingowego [1]

Główne fazy badania Szczegółowe zadania badawcze
Konceptualizacja bada-
nia (definiowanie marke-
tingowego problemu ba-
dawczego)

1. Definiowanie problemu zarządczego i problemu marketin-
gowego (badawczego)
- audyt problemowy
2. Analiza kontekstu środowiskowego problemu
- określenie zakresu poszukiwanych informacji
3. Zdefiniowanie marketingowego problemu badawczego. Ja-
kie zjawisko, w jakim obiekcie/obiektach (zbiorowościach,
systemach, procesach), w jakich granicach społeczno-
ekonomicznych i czasowo-przestrzennych będziemy badać
- określenie problematyki badania
- budowa aparatury pojęciowej badania
- operacjonalizacja problemu badawczego
- określenie badanej zbiorowości i jednostek badania
Co będzie badane bezpośrednio, a co pośrednio. Na co,
z określonym lub dużym prawdopodobieństwem, można
rozszerzyć wnioski, w odniesieniu do czego można formu-
łować słabe przypuszczenia?
4. Postawienie hipotez

Plan przeprowadzenia
badania

1. Określenie celu i typu badania
2. Określenie podstawy źródłowej otrzymywania materia-
łów
3. Określenie metody badania - dobór technik i sposobów
badawczych
4. Projektowanie narzędzi badania
5. Dobór jednostek badania/próby
6. Przygotowanie schematu analizy danych
7. Przygotowanie materiałów służących realizacji badania
8. Szkolenie personelu badawczego
9. Określenie kosztorysu i dokładnych terminów realizacji
badania
10. Prezentacja projektu badania
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Realizacja badania 1. Dotarcie do jednostek badania (np. konsumentów, hur-
towni)
2. Poddanie badaniu jednostek badania
3. Zebranie uzyskanych danych

Analiza danych 1. Selekcja zebranych danych
2. Klasyfikacja/kodowanie danych
3. Zliczanie danych
4. Tabulacja danych
5. Analiza zebranych danych

Przygotowanie i prezen-
tacja raportu

1. Interpretacja wyników analiz
2. Sformułowanie wniosków i zaleceń
3. Prezentacja pisemna i ustna raportu badawczego, dezy-
deratów

Każda prawidłowo zastosowana metoda przyczynia się do powstania określonych efek-
tów, których wyniki mogą być wielokrotnie wykorzystywane w trakcie całej działalno-
ści przedsiębiorstwa. Mamy tu do czynienia z materiałem pierwotnym, opierającym się
na informacjach zebranych po raz pierwszy i specjalnie na potrzeby przeprowadzanego
badania, oraz z materiałem wtórnym, zgromadzonym w przeszłości, w trakcie innego
badania, służącym do odmiennych celów, które obecnie mogą odgrywać ważną rolę.

Czynnikami wpływającymi na skuteczność i efektywność badań marketingowych są
czas, dostępność informacji o przedmiocie badania oraz relacja korzyści płynących z ba-
dań do kosztów. Punktem wyjścia każdego badania marketingowego jest zapotrzebo-
wanie na informacje. Informacja jest wiadomością rozszerzającą wiedzę o otaczającej
nas rzeczywistości. Pochodzi ona ze źródeł wewnętrznych, czyli wnętrza firmy, oraz ze-
wnętrznych pozyskanych z otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstwa.

Ze względu na poszczególne etapy kolejne rozdziały będą mieć następujące nazwy:
projektowanie badania marketingowego, instrumenty pomiarowe, gromadzenie danych,
analiza zgromadzonych danych.

2. Projektowanie badania marketingowego

Znajomość typów badań pozwala na efektywniejsze ich przeprowadzenie. Kryteria
podziału są różne i zostały przedstawione na poniższym rysunku 1.

W trakcie każdego badania pojawiają się błędy. Błąd to różnica miedzy wynikiem
osiągniętym a wynikiem prawdziwym. Kontrola i minimalizacja błędów należą do naj-
ważniejszych zadań badacza, jeszcze na etapie projektowania [2]. Istotną rzeczą, ściśle
związaną z błędem, jest określenie jego stopnia odchylenia od wartości rzeczywistej.
Jedną z przyczyn nieprawidłowości jest przeprowadzanie badania niezgodnie z wcześniej
przygotowanym programem.

Błędy możemy sklasyfikować w następujący sposób:
1. błędy doboru próby:

- wytypowanie niewłaściwej populacji do badania,
- błędny wykaz badanej populacji,
- błędnie dobrana próba (nie jest reprezentatywna dla badanej populacji),
- błąd stosowania próby (istnieje różnica między próbą reprezentatywną a rze-

czywiście stosowaną);
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2. pozostałe błędy badania:
- błąd problemu badawczego, wynikający z różnicy między danymi niezbęd-

nymi do rozwiązywania problemu a danymi poszukiwanymi przez prowa-
dzącego badania. Jego przyczyną jest zbyt wąskie określenie problemu,

- błędy pomiaru, wynikające z niewłaściwie skonstruowanego instrumentu po-
miarowego,

- błędy redukcji danych, wynikające z niestarannego przygotowania danych
do analizy,

- błędy analizy i interpretacji wyników, wynikające z zastosowania niewłaści-
wych metod analizy i błędnej interpretacji danych oraz źle przeprowadzonej
prezentacji wyników.

Rysunek 1. Typy podziału badań marketingowych

W trakcie procesu projektowania, oprócz zwrócenia uwagi na powstające błędy, należy
przede wszystkim określić cel badawczy. Dobre jego ujęcie pozwoli na lepsze przeprowa-
dzenie badania, minimalizację odchyleń, a także uniknięcie niepotrzebnych rozbieżności
interesów.

Bardzo często przeprowadza się badania na próbie badawczej. Próba to część popula-
cji, która reprezentuje daną zbiorowość i która zostaje poddana badaniu. Zastosowanie
takiego rozwiązania wynika m.in. z wysokiego kosztu badania pełnego, niemożności do-
tarcia do wszystkich jednostek objętych badaniem oraz ograniczeń czasowych, uniemoż-
liwiających prowadzenie badania pełnego. Dobory próby możemy podzielić na dobór
losowy, gdzie wybór jednostek objętych badaniem zależy tylko i wyłącznie od losowania,
przy uprzednim przyporządkowaniu jednostek z grupy do poszczególnych numerków
zapisanych na karteczkach, natomiast dobór nielosowy polega na tym, że osoba pro-
wadząca badanie wybiera, na podstawie określonych kryteriów, te jednostki, które są
najodpowiedniejsze.



WYKORZYSTANIE PROGRAMU STATISTICA W BADANIU MARKETINGOWYM 155

Następnie należy się zastanowić nad wyborem formy pomiaru. W trakcie tego eta-
pu należy ustalić metodę zbierania danych, tzn. czy materiał ma pochodzić ze źródeł
pierwotnych czy wtórnych. Jeżeli postanowimy zająć się źródłem pierwotnym to ma-
my do wyboru pomiary sondażowe pośrednie, opierające się na procesie komunikacji
pośredniej (badania ankietowe, wywiady telefoniczne, badania panelowe), pomiary son-
dażowe bezpośrednie, opierające się o proces bezpośredniej komunikacji prowadzącego
badanie z respondentem (wywiady bezpośrednie, obserwacje, rejestracje i spisy, testy,
degustacje), pomiary eksperymentalne naturalne, wykonane w naturalnych warunkach
funkcjonowania jednostki, a także pomiary eksperymentalne laboratoryjne, wykonane
w sztucznych warunkach, stworzone w laboratorium na potrzeby badania.

Kolejnym szczeblem projektowania badania marketingowego jest wybór instrumentu
pomiarowego. Istotną sprawą jest określenie punktu skupienia badacza, a co za tym
idzie podjęcie decyzji pomiędzy instrumentami naturalnymi, takimi jak zmysły oraz
instrumentami sztucznymi konwencjonalnymi (badają zjawiska ilościowe i jakościowe)
i mechanicznymi (badają zjawiska ilościowe). Budowę instrumentu należy przeprowadzić
tak, aby maksymalnie ułatwić późniejszą redukcję i analizę danych zebranych za pomocą
tego instrumentu. Szczególną uwagę należy poświęcić jego wyskalowaniu i kodowaniu
w przypadku zastosowaniu komputera na etapie wyboru metod analizy danych [2].

Ostatnim etapem jest wybór metod analizy danych, a także określenie kosztów ba-
dania. Otrzymane w trakcie przeprowadzanego badania wyniki należy ”przefiltrować”,
aby otrzymane dane były bardziej produktywne. Wybór metody jest ściśle powiąza-
ny z doborem próby, formy pomiaru, a także instrumentu pomiarowego. Pomocne jest
wykonanie symulacji, która stwierdzałaby, przed rozpoczęciem przeprowadzania bada-
nia, czy zastosowane metody przyniosą w określonym stopniu wyniki, które pozwolą
na odpowiedź na pytania dotyczące konsumentów i ich preferencji, a następnie pomogą
w wytworzeniu ”idealnego” dobra czy usługi efektywnie zaspokajającej potrzeby konsu-
menta. Sprecyzowanie i podanie wstępnego kosztorysu badania jest finalną fazą całego
procesu jego przygotowania.

3. Instrumenty pomiarowe i gromadzenie danych

Dane z badań marketingowych uzyskuje się za pomocą pomiaru. Przedmiotem po-
miaru jest opinia konsumenta o przedmiocie badania, która może być wyrażona w opar-
ciu o cechy ilościowe i jakościowe. Do cech ilościowych, mogących stanowić przedmiot
pomiarów, zaliczamy m.in.: wagę, wzrost, wielkość konsumpcji, potrzeby fizyczne, do-
chody oraz wydatki. Do cech jakościowych zaliczamy: motywy, skłonności, preferencje,
wykształcenie, wiedzę i status społeczny.

Istotną rolę w procesie pomiaru odgrywa kanał komunikacyjny, będący przestrzenią
oddzielającą człowieka prowadzącego pomiar do obiektu pomiaru [2]. Jeśli w trakcie
zbierania danych występują zakłócenia, wtedy otrzymane wyniki mogą zawierać nie-
prawidłowości zamazujące prawdziwość zjawiska. Środkami przekazu mogą być prasa,
radio, telewizja, poczta.

Instrumentem pomiarowym badania marketingowego jest kwestionariusz. Wykorzy-
stywany jest on w trakcie różnych metod pomiaru. Kwestionariusz jest to zbiór pytań
zapisanych w określony sposób na kartkach papieru lub w innej formie w celu wywołania
żądanych odpowiedzi [2]. Nie można tego samego kwestionariusza wykorzystać do po-
nownego badania tego samego zjawiska, ponieważ preferencje konsumentów, ze względu
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na różne czynniki, zmieniają się, dlatego może być on jedynie modyfikowany lub na
nowo projektowany. Kwestionariusz posiada następujące cechy:

- charakteryzuje prowadzącego badania ankietowe,
- powinien pozwolić na uzyskanie niezbędnych informacji na temat respondenta,
- składa się z pytań stanowiących istotę badania,
- zawiera informacje, które są niezbędne dla respondenta w celu udzielenia prawi-

dłowej odpowiedzi.

W trakcie sporządzania kwestionariusza należy pamiętać, aby pytania były formu-
łowane w sposób zrozumiały, jednoznaczny i precyzyjny. Uczestnik badania powinien
mieć swobodę wyboru odpowiedzi. Ilość pytań powinna być umiarkowana, ponieważ
wypełnianie formularza zajmuje dużo czasu i w efekcie respondent rezygnuje z udziału
w badaniu.

Aby w jak największym stopniu zobiektywizować pomiary, w badaniach marketingo-
wych stosuje się skale pomiarowe, czyli sposoby odwzorowania natężenia badanej cechy
i ustalenia relacji pomiędzy intensywnością jej wystąpienia u różnych jednostek objętych
badaniem. Skale pomiarowe stosowane są w odniesieniu do cech ilościowych i jakościo-
wych. Wyróżnia się następujące skale pomiarowe:

- skalę nominalną, czyli z dwoma wariantami odpowiedzi, stosuje się często
w tzw. pytaniach filtrujących pozwalających ustalić zdolność respondenta do
udzielania odpowiedzi na dalsze pytania,

- skalę porządkową, która, oprócz posiadania właściwości skali nominalnej, po-
zwala na ustalenie relacji pomiędzy intensywnością wystąpienia cechy u różnych
jednostek objętych badaniem,

- skalę przedziałową, służącą do prowadzenia pomiarów w toku badań marketin-
gowych. Umożliwia ona nie tylko rosnące lub malejące uporządkowanie wartości
badanej cechy, lecz także pozwala na zmierzenie różnic, jakie występują pomię-
dzy odpowiedziami udzielonymi przez różnych respondentów,

- skalę stosunkową, pozwalającą na uporządkowanie wartości badanej cechy, na
zmierzenie różnic, jakie występują pomiędzy odpowiedziami udzielonymi przez
różnych respondentów oraz na obliczenie wzajemnej relacji pomiędzy poszcze-
gólnymi pomiarami.

Dane mogą być gromadzone przy użyciu różnych metod. Ich podział przedstawia
rysunek 2.

4. Analiza zgromadzonych danych

Po zgromadzeniu danych należy dokonać ich redukcji. Redukcja i przetwarzanie da-
nych uzyskanych w trakcie badań marketingowych polega na ich przygotowaniu do dal-
szej analizy. W rezultacie redukcji i przetwarzania informacji dane uzyskane w trakcie
badania zostają uporządkowane i przedstawione w postaci opisowej, tabelarycznej lub
graficznej. W trakcie tego etapu wykonuje się kontrolę pomiaru, redakcję danych, kla-
syfikowanie danych, ich zliczanie.

Kontrola pomiaru polega na sprawdzeniu od ilu jednostek objętych badaniem uzyska-
no odpowiedzi, czy są one kompletne i nie zawierają błędów logicznych. Czynności te
powinien wykonać prowadzący badanie i w razie możliwości powinien spowodować, aby
respondenci uzupełnili braki i poprawili błędy.
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Rysunek 2. Metody gromadzenia danych w trakcie badań marketingowych

Redakcja danych jest wykonywana po uzyskaniu materiałów źródłowych; polega na
sprawdzeniu ich czytelności i dokładności. Innym zadaniem redakcyjnego opracowania
informacji jest naniesienie niezbędnych poprawek i uzupełnień tam, gdzie jest to koniecz-
ne oraz możliwe. Redakcję danych należy przeprowadzić zaraz po otrzymaniu materiału
z badań marketingowych. Umożliwi to przekazywanie uwag i uzyskanie wyjaśnień od
osoby prowadzącej badanie i wpłynie na jakość następnych badań.

Klasyfikowanie polega na grupowaniu uzyskanych odpowiedzi według ustalonych kry-
teriów, którymi są określone warianty badanej cechy. Sposób klasyfikacji zależy od ce-
lu badania, rodzaju zbiorowości poddanej badaniu i właściwości badanej cechy. Jeżeli
badana cecha ma tylko kilka wariantów to klasyfikacja nie jest problematyczna. Jeże-
li natomiast liczba wariantów cechy jest bardzo duża to sposób klasyfikacji powinien
uwzględniać cel badania.

Zliczanie danych polega na stwierdzeniu, ilu respondentów posiada określony wariant
cechy. W zależności od liczby osób uczestniczących w badaniu zliczanie może odbywać
się w pamięci, na papierze, pomocą programu komputerowego firmy StatSoft Polska
”STATISTICA” czy też pakietu Office firmy Microsoft.

W celu prawidłowej interpretacji danych, czyli w celu wyjaśnienia uzyskanych wyni-
ków, osoby prowadzące badanie wykorzystują różne metody. Analiza statystyczna i inne
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techniki analizy danych (dedukcja, indukcja analogia, analiza, eksperyment, synteza) po-
zwalają na stwierdzenie występowania określonych zależności o charakterze ilościowym
i jakościowym.

Dedukcja jest to taki sposób rozumowania, który polega na wyciągnięcie wniosków
z pewników (aksjomatów). W badaniach marketingowych jest ona rzadko stosowana,
gdyż w zjawiskach zachodzących na rynku nie można zaobserwować prawie żadnych
pewników.

Indukcja polega na wyprowadzeniu wniosków na podstawie przeprowadzonych obser-
wacji. Metoda ta jest bardzo często wykorzystywana w procesie interpretacji wyników
badań marketingowych, np. na podstawie tabel.

Analogia polega na przenoszeniu twierdzeń dotyczących jednego zjawiska na inne,
na podstawie zachodzących między nimi podobieństw. Analogia jest często wykorzy-
stywaną metodą w procesie interpretacji badań marketingowych. Najczęściej stosowana
jest analogia w czasie, która polega na tym, że dane historyczne są wykorzystywane do
bieżących działań lub dane bieżące są wykorzystywane do prognozowania na przyszłość.

Analiza polega na wyodrębnieniu z całości zjawiska poszczególnych elementów i okre-
śleniu ich wpływu na kształtowanie się badanego zjawiska. Jest ona często wykorzysty-
wana w badaniach marketingowych, np. przy badaniu popytu wyodrębnia się czynniki,
które go kształtują i ustala się ich wpływ na zmiany.

Eksperyment polega na obserwacji danego zjawiska w warunkach stworzonych przez
badającego i zmian, jakie w tym zjawisku zachodzą w wyniku świadomej ingerencji
osoby prowadzącej badanie.

Synteza polega na stopniowym formułowaniu stwierdzeń od szczegółowych do bardziej
ogólnych. W efekcie zastosowania syntezy pojedyncze elementy zostają ujęte w całość.

W procesie analizy wykorzystuje się różne mierniki statystyczne, którymi są: wskaźnik
struktury, obrazujący jaką część całej zbiorowości objętej badaniem posiada określony
wariant cechy, średnia arytmetyczna, pokazująca przeciętny poziom zjawiska, dominan-
ta, wskazująca na te warianty cechy w danej zbiorowości, które występują najczęściej,
przyrost bezwzględny, pozwalający stwierdzić zmiany wielkości zjawiska w czasie, indeks
dynamiki charakteryzujący zmiany poziomu zjawiska obserwowanego w różnym czasie.

Jak już wcześniej zostało to wspomniane, w badaniach marketingowych, w celu skró-
cenia czasu przeprowadzenia poszczególnych etapów, a także bardziej precyzyjnego za-
prezentowania wyników, stosuje się programy komputerowe. Jednym z nich jest pro-
gram ”STATISTICA”. Każde badanie wymaga znajomości metodyki badań, a także
dysponowania odpowiednimi narzędziami analitycznymi wspierającymi badacza. ”STA-
TISTICA” pomaga osobie prowadzącej badania, począwszy od wprowadzania danych do
systemu informatycznego, poprzez wstępne opracowanie wyników, aż po końcowy raport
z badań. Dzięki niemu proces analizy i raportowania jest zautomatyzowany. Interpreta-
cja danych wykonywana jest w wielu formatach, co pozwala na współpracę z wszelkiego
rodzaju narzędziami służącymi do wprowadzania danych, do których można zaliczyć
także systemy wywiadów telefonicznych wspomagane komputerowo (CATI). System
oferuje użytkownikom narzędzie do: wypełniania ankiet internetowych on-line, wpro-
wadzania zgromadzonego materiału badawczego przez koderów pochodzącego z ankiet.
Ankieta może być wypełniona zarówno przez osobę badaną jak i przez kodera w do-
wolnie wybranym miejscu i czasie za pomocą przeglądarki internetowej. Wprowadzane
ankiety są gromadzone w jednej centralnej bazie danych. Program umożliwia tworze-
nie raportów wykorzystywanych w celu wstępnej prezentacji wyników badań. Wyniki
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można generować zarówno dla pytań jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru. Dzięki
oprogramowaniu możliwe jest automatyczne zapisywanie wyników analiz bezpośrednio
do MS Office w postaci tabeli Word, którą można następnie dowolnie formatować już
w środowisku Office. Możliwe jest wykonanie zaawansowanych analiz prowadzonych na
poszczególnych etapach opracowywania wyników badań. ”STATISTICA” zawiera boga-
ty zestaw wykresów dwu- i trójwymiarowych, począwszy od najpopularniejszych wykre-
sów słupkowych, liniowych, kołowych czy sekwencyjnych, poprzez wykresy dyferencjału
semantycznego, interakcji, radarowe, krzywe Lorenza, aż po zaawansowane mapy Polski
w dowolnej konfiguracji województw i powiatów. Całą wypracowaną procedurę anali-
tyczną można jednym kliknięciem myszki zapisać w postaci makra Visual Basic, które
można następnie uruchamiać na nowych danych i dowolnie modyfikować. Zintegrowane
z systemem programu środowisko Visual Basic jest w pełni zgodne z MS Office, dzięki
czemu nagrane makra można uruchamiać na przykład z poziomu Excela kierując wy-
niki do tej aplikacji. Język STATISTICA Visual Basic umożliwia wykonywanie zadań
o dowolnej złożoności: począwszy od automatyzacji rutynowych czynności, skończywszy
na rozbudowanych aplikacjach korporacyjnych, działających w wieloużytkownikowym
środowisku sieciowym (Internet lub Intranet). Jedną z najważniejszych i najbardziej
wyjątkowych cech jest możliwość dopasowania środowiska programu do potrzeb aktual-
nie wykonywanego zadania i preferencji użytkownika. Modyfikacja programu może być
wykonana nawet przez początkującego użytkownika.

Program opisany w artykule posiada wiele zalet i usprawnień, dzięki którym osoba
prowadząca badanie może szybciej ”przejść” przez poszczególne etapy badania marke-
tingowego. Uważam, że w dobie postępu komputerowego żadne badanie nie powinno
pominąć wykorzystania tego systemu. Łatwość jego obsługi jest dodatkowym atutem.
Współdziałanie z MS Office ułatwia analizę i interpretację zgromadzonych danych. Róż-
norodność modułów służących do prezentacji osiągniętych wyników znacznie poprawia
wygląd raportu, a co za tym idzie dosadniej podkreśla istotę zjawiska. Badacz, wykorzy-
stując ten program, wpływa na obniżenie kosztów badania, a także na skrócenie czasu
jego przeprowadzenia. Jak łatwo można dostrzec, proces automatyzacji w poszczegól-
nych dziedzinach ekonomicznych jest niezbędnym czynnikiem w wielu procesach, a kore-
lacja między ekonomią, matematyką oraz informatyką stanowi widoczny, nierozerwalny
związek funkcjonujący w dzisiejszym czasie.
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THE USE OF STATISTICA PROGRAMME IN A MARKETING RESEARCH

ANNA SICZEK

Abstract. The article contains the problem connected with the marketing research. The succeeding
phases of the marketing research are presented. For the reason of scientific development, the importance
of computers and programmes, enabling conducting the research is highlighted. The role of Statistica
marketing research as well as the rules of coopeation with Microsoft Office packet is described.


