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Badania jakościowe i ilościowe:

+ Doświadczeni moderatorzy i badacze
+ Rekrutacja uczestników
+ Dwustopniowa analiza
+ Własna fokusownia i studio CATI

Realizujemy:
+ Badania obserwacyjne i edukacyjne
+ Badania i projekty marketingowe (PMS)
+ Badania rynku medycznego
+ Badania statystyczne
+ Analizy i badania dla faz I-IV
+ Badania efektywności przedstawicieli
+ medycznych (message recall, recall test)
+ Obsługa księgowa uczestników badania
+ Aplikacje dedykowane

Kompleksowe
usługi
badawcze
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Analizy
statystyczne:

+ Raport i analizy przejściowe
+ Badania porównawcze
+ Analiza przeżywalności i jakości życia pacjentów
+ Opracowanie graﬁczne wyników badań
+ Kompleksowy data management
0

Projektowanie:
+ Opracowanie metodologii
+ Plan analizy statystycznej
+ Dobór próby
+ Dotarcie do: lekarzy, farmaceutów,
+ personelu medycznego i pacjentów

Kompleksowe rozwiązania
Badania jakościo
Monitorowanie liczby
włączonych pacjentów
oraz statystyk wyników
badań

Mailing – powiadamianie
o zdarzeniach niepożądanych
drogą mailową

eCRF biz

Aplikacja do obsługi
programów badawczych

...
Data query –
mechanizm zapytań
do wpisów i komunikacji
użytkowników

1
Dostęp z dowolnego
miejsca za pomocą
przeglądarki internetowej

Ponad 10 lat doświadczenia
w realizacji badań

Realizujemy:

TM

Kontrola poprawności
i kompletności wpisów
na etapie wprowadzania
danych

Audit trail –
śledzenie zmian
wartości wpisów

+ Doświadczeni moderatorzy
+ Rekrutacja uczestników
+ Dwustopniowa analiza
+ Własna fokusownia i studio

Intuicyjny,
przyjazny interfejs systemu

zł

Obsługa
administracyjno-księgowa
uczestników

Sprawdzone metodologie
oraz kompleksowe usługi
wsparcia i konsultingu

Komplek
usłu
badaw

+ Badania obserwacyjne i edukacyjne
+ Badania i projekty marketingowe (PMS)
+ Badania rynku medycznego
system obsługi
Zespół ekspertów reprezentujący
+ BadaniaAutorski
statystyczne
badawczych
równoległe doświadczenie
+ Analizy projektów
i badania dla
faz I-IV
biznesowe i naukowe
+ Badania efektywności
eCRF biz przedstawicieli
+ medycznych (message recall, recall test)
+ Obsługa księgowa uczestników badania
+ Aplikacje dedykowane
TM

+ Raport i analizy
+ Badania porów
+ Analiza przeżyw
Indywidualne podejście
+ Opracowanie g
do projektów badawczych
+ Kompleksowy

Analizy
statystyczne:

biuro@biostat.com.pl
www.biostat.com.pl

(+48) 668 300 664
(+48) 22 12 28 025
(+48) 32 42 21 707

powered by:

Biostat
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

