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Matrix w sklepie
tekst: Piotr Mądry

Dzięki coraz bardziej nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym są dostępne pierw
sze wysoce precyzyjne narzędzia służące do liczenia, śledzenia i angażowania klienta
w określonej przestrzeni zakupowej.
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Strategiczna wiedza
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