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Välkommen till Statistikkonsulternas kostnadsfria
frukostseminarium
Vi har nöjet att bjuda in dig på våra kostnadsfria frukostseminarier under våren
2017. Seminarierna arrangeras av Statistikkonsulterna och hålls i Gårda i
centrala Göteborg.
 Tisdag 9/5: Black belt statistical workshop
Är du Black Belt, Master Black belt eller motsvarande och sitter fast i ett
statistiskt problem? Försöksplanering, sambandsanalyser, mätnoggranhet
eller toleranser?
Upplägget för workshopen är följande: I samband med anmälan (senast 1
vecka före) meddelar du din fråga och bifogar ev data som behövs. Ditt
datamaterial måste vara möjligt att dela med andra deltagare. Om ditt material
väljs ut kommer vi att belysa ett par tanker kring detta och även de andra
deltagarna kommer att bifoga synpunkter.
Om du inte har eller vill dela ditt material så är du självfallet välkommen på
workshopen!
 Onsdag 7/6: Upplevd kvalitet och mätdata – Percieved Quality
Hur kan man analysera kopplingen mellan mätdata och upplevd kvalitet? Finns
det statistiska lösningar som gör det möjligt att ta reda på hur kunder eller
försökspersoner kommer att reagera i framtiden? Vilken tolerans tål
kunderna? Vi kommer att visa ett par exempel på hur man kan analysera vilka
nivåer som kunderna accepterar.

Seminarierna leds av konsulter från
Statistikkonsulterna. Utrymme finns
för frågor och diskussion efteråt. Du
är välkommen att tipsa vänner och
kollegor om seminariet.
Seminariet hålls i Gårda,
Skanskahuset på Gårdatorget,
ATWORK, Johan på Gårdas gata 5A,
Göteborg.
Frukost finns från 07:30.
Föreläsning 08:00  08:45.
ANMÄL DIG HÄR!
Märk din anmälan med datum för den
föreläsning du vill gå på.

Välkomna!

Statistikkonsulterna är ett statistiskt kompetenscenter där några av Sveriges vassaste
statistiker arbetar. I över 20 år har Statistikkonsulterna levererat tillförlitliga beslutsunderlag
till aktörer som till exempel AstraZeneca, IKEA of Sweden, Volvo och SCA Hygiene
Products.
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