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יוצרים
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כלי הקוד הפתוח
וסעדים
הפרות
משפטיים
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מבוסס-מחיר לעומת
תמחור מבוסס-ערך
 .5ההבדל בין מוצר
בסיס ובין מוצר
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market
(
שוקי
)segmentation
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