
W opracowaniu przedstawiono wybrane metody badań rynku, metody statystyczne oraz inne metody 

ilościowe. Analizę przypadków dobrano tak, by ukazać łatwość ich stosowania w zarządzaniu łańcuchem 

dostaw oraz możliwość ich praktycznego zastosowania. Dzięki zaprezentowaniu odpowiednich metod 
ilościowych czytelnik może w sposób racjonalny podejmować decyzje dotyczące różnych aspektów 

działalności logistycznej.  
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- badania potrzeb przewozowych, 
- wyboru partnerów w łańcuchu dostaw, 

- badania zachowań nabywców. 
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