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1. Convergent validity between a 

discrete choice experiment and a 

direct, open-ended method: 

Comparison of preferred attribute 

level [57.245%] 

2. Measuring the Willingness to Pay 

to Avoid Guilt: Estimation using 

Equilibrium and Stated Belief 

Models [56.720%] 

3. Measuring the Willingness to Pay 

to Avoid Guilt: Estimation using 
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to Avoid Guilt: Estimation Using 
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green electricity in Slovenia 
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6. Carbon Capture and Storage on its 

way to large-scale deployment: 

Social acceptance and willingness to 
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7. An Overview of Community 

Pharmacist Interventions: Assessing 

Cost-Effectiveness and Patients' 

Willingness To Pay [56.255%] 

8. Factors Explaining the Consumers' 

Willingness-to-Pay for a "Typical" 

Food Product in Spain: Evidence 

from Experimental A [56.242%] 

 

9. Measuring Consumer Willingness 

to Pay for a Health Risk Reduction 

of Salmonellosis and 

Campylobacteriosis [55.919%] 

10. U.S. Consumers’ Preference and 

1. Độ giá trị hội tụ giữa thí nghiệm 

lựa chọn rời rạc và phương pháp câu 

hỏi mở, trực tiếp: So sánh mức thuộc 

tính ưu chuộn [57,245%]  

 

2 Đo mức sẵn sàng chi trả để tránh 

sai lầm: Đánh giá thông qua các mô 

hình cân bằng và mô hình niềm tin 

đã định [56,720%]  
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5. Mức sẵn sàng chi trả của hộ gia 

đình cho điện năng sạch ở Slovenia 

[56,687%]  

6 Công nghệ Thu và lưu trữ Carbon 

trên đường tiến đến triển khai quy 

mô lớn: Sự chấp nhận xã hội và mức 

sẵn sàng chi trả  tại Đức [56,353%]  

 

7 Tổng quan về vai trò của dược sĩ 

cộng đồng: Đánh giá phí tổn-hiệu 

quả và mức sẵn sàng chi trả của bệnh 

nhân [56,255%]  

8 Những yếu tố chi phối mức sẵn 

lòng chi trả của khách hàng cho 

những thực phẩm  "điển hình"  ở Tây 

Ban Nha: Bằng chứng từ thực 
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Willingness to Pay for Country-of-

Origin-Labeled Beef Steak and Food 

Safety Enhancements [55.655%] 

 

của khách hàng Hoa Kỳ đối với Bò 

bít tết có dán nhãn quốc gia sản xuất 

và những cải tiến an toàn thực phẩm 

'[55,655%]  

 




