
WYKAZ  BRANŻ

1001 drobiazgów - sklepy

Abażury - pracownie

Administracje budynków mieszkalnych:komunalnych,prywatnych,spółdzielczych,osiedli wojskowych

Administracje cmentarzy

Administracje obiektów biurowych

Administracje obiektów użyteczno ci publicznej

AGD - sprzedaż detaliczna

AGD - sprzedaż hurtowa

AGD i chłodniczy sprzęt - naprawa

Agenci okrętowi, maklerzy morscy

Agencje graficzne

Agencje i składy celne

Agencje i składy celne - 24h

Agencje pracy tymczasowej

Agencje reklamowe

Agencje towarzyskie

Agencje towarzyskie - 24h

Agencje turystyczne

Agencje wydawnicze

Agencyjne i przedstawicielskie usługi

Agroturystyka

Akademiki

Akcesoria do jazdy konnej - sprzedaż

Akcesoria do produkcji nalewek, win, miodów, piw

Akcesoria do telefonów komórkowych - sprzedaż

Akcesoria i komponenty do produkcji obuwia - sprzedaż

Alarmy i zabezpieczenia samochodowe - montaż

Alergologiczne gabinety

Ambasady

Analizy i diagnostyka

Anestezjologiczne gabinety

Anestezjologiczne gabinety - 24h

Antyki, dzieła sztuki - konserwacja, renowacja

Antyki, dzieła sztuki - skup, sprzedaż, wycena

Antykorozyjne usługi

Antykorozyjne zabezpieczenia pojazdów

Antykwariaty

Aparatura kontrolna i pomiarowa - naprawa

Aparatura kontrolna i pomiarowa - produkcja

Aparatura kontrolna i pomiarowa - sprzedaż

Apteki

Apteki - 24h

Archeologiczne usługi

Architektoniczne pracownie i biura

Archiwa państwowe

Archiwizacyjne usługi

Areszty  ledcze

Armatura przemysłowa

Artykuły dla ochrony  rodowiska - sprzedaż



Artykuły dla plastyków - sprzedaż

Artykuły dla zwierząt - produkcja

Artykuły dla zwierząt - sprzedaż detaliczna

Artykuły dla zwierząt - sprzedaż hurtowa

Artykuły do przetwórstwa spożywczego - produkcja, sprzedaż

Artykuły orientalne, afrykańskie itp. - sprzedaż

Artykuły, sprzęt i urządzenia dla energetyki, gazownictwa i gospodarki wodnej - sprzedaż

Artykuły wyposażenia wnętrz - sprzedaż detaliczna

Artykuły wyposażenia wnętrz - sprzedaż hurtowa

Artykuły z tworzyw sztucznych - produkcja

Artystyczne agencje

Asenizacyjne usługi

Asenizacyjne usługi - 24h

Asfalt (masy bitumiczne) - produkcja

Astrolodzy i wróżbici

Atramenty, tonery - napełnianie, wymiana, sprzedaż

Audytorzy i biegli rewidenci

Aukcje - organizowanie

Aukcje, domy aukcyjne

Autokomisy

Automaty dystrybucyjne - produkcja, sprzedaż, montaż

Automaty rozrywkowe - produkcja, sprzedaż, montaż

Automatyka przemysłowa - montaż, serwis

Automatyka przemysłowa - produkcja, sprzedaż

Awaryjne otwieranie samochodów

Awaryjne otwieranie samochodów - 24h

Badania genetyczne (DNA)

Bakalie - sprzedaż hurtowa

Banki

Banki danych

Banki krwi, tkanek i narzšdów

Bankowe agencje

Baraki i kontenery - wypożyczalnie

Baraki, kontenery - produkcja

Barwniki, kleje, farby, lakiery - produkcja

Bary kawowe

Bary mleczne

Bary restauracyjne-przekšskowe

Bary restauracyjne-przekšskowe - 24h

Baseny i fontanny - produkcja, sprzedaż, montaż

Baseny i pływalnie

Baterie, akumulatory - produkcja, sprzedaż

Bazary, Giełdy towarowe, Targowiska

Bazary, Giełdy towarowe, Targowiska - 24h

Bednarstwo

Betoniarnie

Betoniarskie usługi

Biblioteki i czytelnie

Biblioteki i czytelnie - 24h

Bielizna - sprzedaż hurtowa



Bieli niarskie pracownie

Bieli niarskie sklepy

Bilety - kontrola

Bilety - rezerwacja i sprzedaż

Bilety - rezerwacja i sprzedaż - 24h

Biura - wyposażenie i zaopatrywanie

Biura i agencje informacyjno-prasowe

Biura i domy maklerskie

Biura i kluby parlamentarne

Biura i usługi paszportowe

Biura numerów

Biura ogłoszeń

Biura patentowe

Biura pisania podań, przepisywanie i korekta tekstów

Biura podróży

Biura podróży - 24h

Biura rzeczy znalezionych

Biura wojskowe

Biurowe materiały i artykuły - produkcja

Biurowe pomieszczenia - wynajem

Biurowe urządzenia - naprawa

Biurowe urządzenia - naprawa - 24h

Biurowo-papiernicze artykuły i sprzęt, sprzedaż detaliczna

Biurowo-papiernicze artykuły i sprzęt, sprzedaż hurtowa

Biżuteria - produkcja

Biżuteria i artykuły jubilerskie - sprzedaż detaliczna

Biżuteria i artykuły jubilerskie - sprzedaż hurtowa

Blacharsko - dekarskie materiały - sprzedaż

Blacharsko-dekarskie usługi

Blacharstwo i lakiernictwo

Blacharstwo i lakiernictwo - 24h

Bony, kupony, karty rabatowe, podarunkowe i in.

Brokerzy ubezpieczeniowi

Broń i amunicja - sprzedaż, naprawa

Browary

Brukarskie usługi

Bryczki, powozy - produkcja, sprzedaż, naprawa

Brykiety i paliwa stałe z węgla kamiennego - produkcja

Brykiety i paliwa stałe z węgla kamiennego - sprzedaż

Brykiety z węgla brunatnego - produkcja

Brykiety z węgla brunatnego - sprzedaż

Budowa dróg, mostów, trakcji kolejowych i komunikacyjnych

Budowa linii energetyczn.,rurociągów i obiektów dla energetyki, gazownictwa i gospodarki wodnej

Budowa obiektów mieszkalnych

Budowa obiektów przemysłowych i użytkowych

Budowlane konstrukcje - projektowanie

Budowlane narzędzia - produkcja

Budowlane narzędzia - sprzedaż detaliczna

Budowlane narzędzia - sprzedaż hurtowa

Budowlane usługi różne



Budowlane usługi różne - 24h

Budowlany sprzęt - naprawa

Budowlany sprzęt - sprzedaż detaliczna

Budowlany sprzęt - sprzedaż hurtowa

Budowlany sprzęt - wypożyczalnie

Budowlany sprzęt - wypożyczalnie - 24h

Budownictwo - o rodki badawczo-rozwojowe

Bukmacherzy - zakłady sportowe

Bursztyn - sprzedaż

Call Center

Campingi, pola namiotowe

Catering, jedzenie na telefon

Catering, jedzenie na telefon - 24h

Cegielnie

Celulozowo-papiernicza produkcja

Cementownie

Centra handlowo-rozrywkowe

Centra handlowo-rozrywkowe - 24h

Centra interwencyjno-kryzysowe

Centra powiadamiania ratunkowego

Ceramiczne pracownie

Ceramika budowlana - produkcja

Ceramika budowlana - sprzedaż detaliczna

Ceramika budowlana - sprzedaż hurtowa

Certyfikacja i kontrola jako ci

Chemia budowlana - produkcja

Chemia budowlana - sprzedaż

Chemia gospodarcza - produkcja

Chemia gospodarcza - sprzedaż hurtowa

Chemia gospodarcza, drogerie - sprzedaż detaliczna

Chemia techniczna (smary, rozpuszczalniki, uszczelniacze, kleje itp.) - produkcja, sprzedaż

Chemiczne artykuły - produkcja

Chemiczne artykuły (np. farby, lakiery, kleje) - sprzedaż detaliczna

Chemiczne artykuły (np.farby, lakiery, kleje) - sprzedaż hurtowa

Chemiczne zakłady

Chirurgia plastyczna - gabinety

Chirurgiczne gabinety

Chirurgiczne gabinety- 24h

Chłodnice samochodowe - naprawa, montaż, sprzedaż

Chłodnie

Choinki sztuczne - produkcja

Cholewkarskie pracownie

Chóry i orkiestry

Ciastkarskie i cukiernicze - pracownie

Ciastkarskie sklepy

Ciepłownicze urzšdzenia - naprawa, konserwacja

Ciepłowniczy sprzęt i urzšdzenia - produkcja

Ciepłowniczy sprzęt i urzšdzenia - sprzedaż

Cmentarze

Cmentarze dla zwierzšt



Coctail-Bary

Cukiernicze i winno-cukiernicze sklepy

Cukiernicze i winno-cukiernicze sklepy - 24h

Cukiernie, lodziarnie

Cukiernie, lodziarnie - 24h

Cukrownie

Cyrki

Czekolada, wyroby czekoladowe - produkcja

Czekolada, wyroby czekoladowe - sprzedaż

Czę ci AGD - sprzedaż  detaliczna

Czę ci do maszyn i urządzeń przemysłowych - produkcja

Czę ci do maszyn i urządzeń przemysłowych - projektowanie

Czę ci do maszyn i urządzeń przemysłowych - sprzedaż

Czę ci do maszyn i urządzeń rolniczo-ogrodniczych - produkcja

Czę ci do maszyn i urzadzeń rolniczo-ogrodniczych - sprzedaż

Czę ci i sprzęt RTV - produkcja

Czy ciwa - produkcja

Czy ciwa - sprzedaż

Czytniki i drukarki kodów kreskowych - sprzedaż

Dekoracja i architektura wnętrz

Dekoracyjne i ozdobne artykuły - produkcja

Dekoracyjne i ozdobne artykuły - sprzedaż

Delikatesy

Delikatesy - 24h

Dermatologiczne gabinety

Dermatologiczne gabinety - 24h

Detektywistyczne usługi

Developerskie usługi

Dewocjonalia - produkcja

Dewocjonalia - sprzedaż

Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja - usługi

Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja usługi - 24h

Diabetologiczne gabinety

Dochodzenie odszkodowań

Dokumenty - niszczenie

Domofony i bramofony - naprawa i instalacja

Domy dziecka

Domy dziennego pobytu

Domy handlowe

Domy i o rodki kultury

Domy i o rodki pomocy

Domy i o rodki pomocy dla osób niepełnosprawnych

Domy i o rodki wczasowo - wypoczynkowe

Domy mieszkalne - projektowanie

Domy mobilne, domki kempingowe - produkcja

Domy mobilne, domki kempingowe - sprzedaż

Domy pracy twórczej

Domy rekolekcyjne

Domy samotnej matki

Domy spokojnej staro ci



Domy, spółdzielnie i oficyny wydawnicze

Dorabianie kluczy

Doradztwo ekonomiczno-finansowe

Doradztwo gospodarcze

Doradztwo i po rednictwo ubezpieczeniowe (Agencje ubezpieczeniowe, agenci ubezpieczeniowi)

Doradztwo i po rednictwo ubezpieczeniowe(Agencje ubezpieczeniowe,agenci ubezpieczeniowi)-24h

Doradztwo i szkolenia BHP

Doradztwo inwestycyjne

Doradztwo personalne

Doradztwo podatkowe

Doradztwo rolnicze

Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa informacji

Doradztwo w zakresie ochrony zdrowia

Doradztwo w zakresie ogólnobudowlanym

Doradztwo w zakresie programów i dotacji z Unii Europejskiej

Dostarczanie Kwiatów

Dostęp do Internetu

Drewno i materiały drewniane - sprzedaż

Drewnopodobne materiały - usługi

Drogi i mosty - projektowanie

Drób - sprzedaż hurtowa

Druk offsetowy

Drukarnie druków i akcydensów

Drukarnie i zakłady graficzne

Drukarskie i poligraficzne usługi

Drukarskie i poligraficzne usługi - 24h

Druki, akcydensy - sprzedaż

Drzwi i okna - montaż

Drzwi i okna - produkcja

Drzwi i okna - sprzedaż

Dworce autobusowe

Dworce i porty lotnicze

Dworce kolejowe

Dyskoteki

Dyskoteki - 24h

Dystrybucja kosmetyków, chemii gospodarczej

Dystrybucja kosmetyków, chemii gospodarczej - 24h

Dystrybucja wody pitnej

Dywany, wykładziny, tapety - produkcja

Dywany, wykładziny, tapety - sprzedaż detaliczna

Dywany, wykładziny, tapety - sprzedaż hurtowa

Dziecięca odzież - produkcja

Dziecięca odzież - sklepy

Dziecięce artykuły - produkcja

Dziecięce artykuły - sprzedaż detaliczna

Dziecięce artykuły - sprzedaż hurtowa

Dziecięce przychodnie

Dziennikarskie usługi

Dziewiarskie pracownie

Dziewiarsko-pończosznicza produkcja



D źwigowe usługi

D żwigowe usługi - 24h

Edukacyjne wyjazdy - organizowanie

EEG - badania

EEG biofeedback

Ekologiczny opał (m.in. biomasa, pellet) - sprzedaż, produkcja

Ekrany akustyczne - produkcja, sprzedaż

Elektrociepłownie

Elektromechaniczne usługi

Elektromechaniczne usługi - 24h

Elektromechaniczny sprzęt - naprawa

Elektronarzędzia - naprawa

Elektroniczne artykuły - sprzedaż detaliczna

Elektroniczne artykuły - sprzedaż hurtowa

Elektroniczne i elektrotechniczne artykuły - produkcja

Elektroniczny sprzęt - naprawa

Elektroniczny sprzęt - naprawa - 24h

Elektronika, elektrotechnika motoryzacyjna

Elektronika, elektrotechnika motoryzacyjna - 24h

Elektronika i inżynieria drogowa

Elektronika przemysłowa

Elektrownie

Elektrownie słoneczne

Elektrownie wiatrowe

Elektrownie wiatrowe - budowa

Elektrownie wodne

Elektryczne i elektrotechniczne artykuły - produkcja

Elektryczne i elektrotechniczne artykuły - sprzedaż detaliczna

Elektryczne i elektrotechniczne artykuły - sprzedaż hurtowa

Elektryczne usługi

Elektryczne usługi - 24h

Elewacyjne materiały - produkcja

Elewacyjne materiały - sprzedaż detaliczna

Elewacyjne materiały - sprzedaż hurtowa

Elewacyjne usługi

Endokrynologiczne gabinety

Energetyczne urządzenia - naprawa, konserwacja

Energetyczny sprzęt i urządzenia - produkcja

Energia - sprzedaż

E-papierosy - produkcja, sprzedaż

Erotyczne akcesoria - produkcja

Estradowe imprezy - organizowanie

Ezoteryczne sklepy

Fajki - produkcja, sprzedaż

Farmaceutyczne hurtownie

Farmaceutyczne hurtownie - 24h

Farmacja weterynaryjna

Feng - shui usługi

Fermy drobiu

Filatelistyczne sklepy



Filharmonie, opery i operetki

Filmowy i fotograficzny sprzęt - wypożyczalnie

Filmy - dystrybucja

Filmy - produkcja, tłumaczenie, ud więkowienie

Filtry i urządzenia do uzdatniania wody - montaż

Filtry i urządzenia do uzdatniania wody - produkcja

Firany, zasłony - sprzedaż

Firmy handlowo - usługowe

Folie okienne - sprzedaż i montaż

Fonograficzne wytwórnie

Formy, tłoczniki i wykrojniki - produkcja

Fotograficzne agencje

Fotograficzne artykuły - produkcja

Fotograficzne artykuły - sprzedaż detaliczna

Fotograficzne artykuły - sprzedaż hurtowa

Fotograficzne usługi

Fotograficzne usługi - 24h

Fotograficzny sprzęt - naprawa

Fryzjerskie usługi

Fryzjerskie usługi - 24h

Fundacje

Fundusze emerytalne

Fundusze emerytalne - agenci

Fundusze inne

Fundusze inwestycyjne, powiernicze

Futrzarskie sklepy

Futrzarsko - ku nierskie usługi

Gabinety prywatne, przychodnie

Galanteria drzewna

Galanteria odzieżowa (m.in. galanteria skórzana) - sprzedaż detaliczna

Galanteria odzieżowa (m.in. torby, paski, rękawiczki) - produkcja

Galanteria ozdobna (m.in. spinki do włosów, kolczyki, łańcuszki itp.) - sprzedaż detaliczna

Galanteria z korka - wyrób i sprzedaż

Galwanizacyjne usługi

Galwanizacyjne usługi - 24h

Garbarskie usługi

Garderoba - wypożyczalnie

Garmażeryjne wyroby - sprzedaż detaliczna

Garmażeryjne wyroby - sprzedaż hurtowa

Gastrologiczne gabinety

Gastronomiczny sprzęt - produkcja, sprzedaż i naprawa

Gaz - dystrybucja

Gaz - sprzedaż

Gaz - sprzedaż - 24h

Gazowe instalacje - montaż

Gazownicze urządzenia - naprawa, konserwacja

Gazowniczy sprzęt i urządzenia - produkcja

Gazownie

Gazy techniczne i medyczne - produkcja

Gazy techniczne i medyczne - sprzedaż



Geodezyjno - kartograficzne usługi

Geologiczne i geotechniczne usługi

Geolokalizacja GPS - produkcja, sprzedaż, montaż

Geriatryczne gabinety

Giełdy rolnicze i ogrodnicze

Giełdy samochodowe

Gimnazja niepubliczne

Gimnazja publiczne

Ginekologiczne gabinety

Ginekologiczne gabinety - 24h

Glazurnicze usługi

Gorzelnicza i winiarska - produkcja

Gospodarstwa hodowlane

Gospodarstwa hodowli ryb

Gospodarstwa ogrodnicze

Gospodarstwa rolne

Górnicze maszyny, sprzęt i artykuły - produkcja

Górniczy sprzęt i artykuły - sprzedaż detaliczna

Górniczy sprzęt i artykuły - sprzedaż hurtowa

Grabarskie usługi

Grafika komputerowa - usługi

Grawerskie pracownie

Groty solne

Gry komputerowe, telewizyjne, wideo - sprzedaż detaliczna

Gry komputerowe, telewizyjne, wideo - sprzedaż hurtowa

Gry liczbowe

Grzewcza armatura - produkcja

Grzewcza armatura - sprzedaż detaliczna

Grzewcza armatura - sprzedaż hurtowa

Grzewcze instalacje - montaż

Grzewcze urządzenia - naprawa

Gumowe artykuły - produkcja

Gumowe artykuły - sprzedaż detaliczna

Gumowe artykuły - sprzedaż hurtowa

Hafciarstwo

Hale handlowe

Hale handlowe - 24h

Hale sportowe

Handel obwo ny i akwizycja

Hematologiczne gabinety

Herbaciarnie

Higieniczne artykuły - produkcja

Higieniczne artykuły - sprzedaż detaliczna

Higieniczne artykuły - sprzedaż hurtowa

Hipermarkety i supermarkety

Hipermarkety i supermarkety - 24h

Hipoterapia

Holowanie morskie

Homeopatyczne gabinety

Hospicja



Hostingowe usługi

Hotele

Hotele czterogwiazdkowe

Hotele dwugwiazdkowe

Hotele i pensjonaty dla zwierzšt

Hotele jednogwiazdkowe

Hotele pięciogwiazdkowe i wyższy standard

Hotele pracownicze

Hotele trzygwiazdkowe

Hufce pracy

Hutnictwo i przetwórstwo metali nieżelaznych

Hutnictwo i przetwórstwo metali żelaznych

Hutnicze wyroby - sprzedaż detaliczna

Hutnicze wyroby - sprzedaż hurtowa

Huty szkła

Hydrauliczne usługi, montaż instalacji sanitarnych

Hydrauliczne usługi, montaż instalacji sanitarnych - 24h

Hydraulika siłowa

Hydroterapia

Infolinie

Infolinie Orange Polska

Informacja autobusowa

Informacja budowlana

Informacja celna

Informacja handlowa i usługowa

Informacja handlowa i usługowa - 24h

Informacja kolejowa

Informacja kolejowa - 24h

Informacja komunikacji miejskiej

Informacja komunikacji miejskiej - 24h

Informacja kulturalna

Informacja lotnicza

Informacja medyczna

Informacja medyczna - 24h

Informacja motoryzacyjna

Informacja o AIDS

Informacja o lekach

Informacja o pogodzie

Informacja o stanie dróg

Informacja o stanie dróg - 24h

Informacja o wypadkach

Informacja podatkowa

Informacja promowa

Informacja turystyczna

Informacja turystyczna - 24h

Informatyczne usługi

Informatyczne usługi - 24h

Instalacje alarmowe i systemy zabezpieczeń - montaż

Instalacje alarmowe i systemy zabezpieczeń - produkcja

Instalacje alarmowe i systemy zabezpieczeń - sprzedaż



Instalacje anten i dekoderów

Instalacje elektryczne, gazowe, kanalizacyjne, sanitarne i wodociągowe - naprawa

Instalacje elektryczne, gazowe, kanalizacyjne, sanitarne i wodociągowe- projektowanie

Instalacje gazowe - sprzedaż

Instalacje przemysłowe

Instalacje techniczne i teletechniczne-projektowanie

Instalacyjno-sanitarne, hydrauliczne artykuły i armatura - produkcja

Instalacyjno-sanitarne, hydrauliczne artykuły i armatura - sprzedaż detaliczna

Instalacyjno-sanitarne, hydrauliczne artykuły i armatura - sprzedaż hurtowa

Instrumenty i artykuły muzyczne - sprzedaż

Instrumenty muzyczne - wyrób, strojenie i naprawa

Instytucje centralne Poczty Polskiej

Instytucje i organizacje związane ze zwierzętami

Instytucje i urzędy centralne

Instytucje i urzędy terenowe

Instytucje samorządowe

Instytucje związane z finansami

Instytucje związane z le nictwem

Instytucje związane z motoryzacją

Instytucje związane z przemysłem

Instytucje związane z przemysłem górniczym

Instytucje związane z rolnictwem

Instytucje związane ze szkolnictwem

Instytuty medyczne i o rodki badawczo-rozwojowe służby zdrowia

Instytuty naukowe

Instytuty PAN

Instytuty przemysłowe

Instytuty różne (oprócz wyżej wymienionych)

Internaty i bursy

Internetowe kawiarnie

Internetowe kawiarnie - 24h

Internetowe sklepy

Internetowe usługi

Internetowe usługi - 24h

Internetowe witryny - tworzenie, projektowanie

Internistyczne gabinety

Internistyczne gabinety - 24h

Introligatorskie artykuły - sprzedaż

Introligatorskie usługi

Inwestorzy budowlani

Inżynieria budowlana

Inżynieria sanitarna

Izby handlowo-przemysłowe

Izby i cechy rzemie lnicze

Izby i Urzędy Skarbowe

Izby lekarskie, aptekarskie, pielęgniarek i położnych

Izby wytrze wień

Izolacyjne materiały - produkcja

Izolacyjne materiały - sprzedaż detaliczna

Izolacyjne materiały - sprzedaż hurtowa



Jachty, motorówki, łodzie - produkcja

Jachty, motorówki, łodzie - sprzedaż

Jadłodajnie-bezpłatne żywienie

Jaja - sprzedaż detaliczna

Jaja - sprzedaż hurtowa

Jazda konna - nauka

Jednostki administracyjne służby zdrowia

Jednostki Orange Polska

Jednostki Ratownictwa Ogólnego

Jednostki wojskowe

Jubilerskie usługi

Jubilerskie usługi - 24h

Jubilerskie wyroby - produkcja

Kabarety

Kable i przewody - produkcja

Kable i przewody - sprzedaż

Kamieniarskie usługi

Kamieniarskie usługi - 24h

Kampanie reklamowe

Kancelarie adwokackie

Kancelarie notarialne

Kancelarie prawnicze

Kancelarie radców prawnych

Kantory wymiany walut

Kantory wymiany walut - 24h

Kapelusze i czapki - pracownie

Kardiologiczne gabinety

Karma dla zwierzšt - produkcja, sprzedaż

Karty kredytowe, płatnicze, rabatowe - obsługa

Karty pocztowe, papeterie - produkcja

Kasety i płyty (DVD, muzyczne, video) - produkcja

Kasety i płyty (DVD, muzyczne, video) - sprzedaż detaliczna

Kasety i płyty (DVD, muzyczne, video) - sprzedaż hurtowa

Kasety video i płyty DVD - wypożyczalnie

Kasety video i płyty DVD - wypożyczalnie - 24h

Kasy fiskalne - naprawa

Kasy fiskalne - sprzedaż

Kasyna gry

Kasyna gry - 24h

Kasyna wojskowe i kluby garnizonowe

Kawa, herbata - produkcja

Kawa i herbata - sprzedaż

Kawiarenki i bary tlenowe

Kawiarnie

Kawiarnie - 24h

Kilimiarstwo

Kina

Kina - 24h

Kioski prasowe, sprzedaż prasy

Kioski prasowe, sprzedaż prasy - 24h



Klasztory i zgromadzenia zakonne

Klimatyzacyjne i wentylacyjne urządzenia - instalacja

Klimatyzacyjne i wentylacyjne urządzenia - naprawa

Klimatyzacyjne i wentylacyjne urządzenia - produkcja

Klimatyzacyjne i wentylacyjne urządzenia - projektowanie

Klimatyzacyjne i wentylacyjne urządzenia - sprzedaż

Kluby abstynenta i anonimowych alkoholików

Kluby branżowe

Kluby emerytów i rencistów

Kluby muzyczne

Kluby nocne

Kluby osiedlowe

Kluby sportowe i rekreacyjne

Kluby studenckie

Koleje zagraniczne - przedstawicielstwa

Kolejki linowe

Kolektory słoneczne - baterie słoneczne

Kolportaż

Kołdry - pracownie

Kominiarskie usługi

Kominiarskie usługi - 24h

Kominki, wkłady kominkowe - sprzedaż, montaż

Komisowe i kupna-sprzedaży, sklepy

Komornicy

Komórkowe telefony - serwis

Komórkowe telefony - sprzedaż

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw

Komputerowe czę ci i akcesoria - produkcja

Komputerowe czę ci i akcesoria - sprzedaż

Komputerowe szkolenia

Komputerowy skład tekstu

Komputerowy sprzęt i urzadzenia peryferyjne - naprawa

Komputerowy sprzęt i urządzenia peryferyjne - naprawa - 24h

Komputery - serwis

Komputery i urzšdzenia peryferyjne - sprzedaż

Komunalne usługi

Komunikacja międzynarodowa

Konferencje, videokonferencje - organizowanie

Konie - hodowla

Konserwacja techniczna obiektów użyteczno ci publicznej

Konstrukcje metalowe - produkcja, montaż

Konstrukcje składane - montaż

Konsulaty

Konsulting komputerowy

Konsultingowe usługi

Konwisarstwo

Kopalnictwo gliny i kaolinu

Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego

Kopalnictwo rud cynkowo-ołowiowych

Kopalnictwo rud innych



Kopalnictwo rud miedzi

Kopalnictwo rud żelaza

Kopalnictwo surowców siarkono nych

Kopalnie węgla brunatnego

Kopalnie węgla kamiennego

Kopiarki, urządzenia poligraficzne i drukarskie - sprzedaż, naprawa

Korepetycje

Koronkarstwo

Korporacje taksówkowe

Korty tenisowe

Korty tenisowe - 24h

Kosmetyczne usługi

Kosmetyczne usługi - 24 h

Kosmetyka zwierząt

Kosmetyki - produkcja

Kosmetyki - sprzedaż hurtowa

Kosmetyki samochodowe - sprzedaż

Kostiumy i rekwizyty artystyczne - pracownie

Kostka brukowa - produkcja

Kostka brukowa - sprzedaż

Koszenie zbóż

Koszenie zbóż - 24h

Kosztorysy budowlane

Ko cioły i instytucje wyznaniowe

Kotlarskie usługi

Kowalstwo

Kowalstwo artystyczne i metaloplastyka

Krawieckie usługi i pracownie

Kredytowe usługi

Kremacja zwłok

Kręgielnie

Krojcze usługi

Kruszywo - produkcja

Kruszywo - sprzedaż

Kserograficzne usługi

Kserograficzne usługi - 24 h

Książki - sprzedaż hurtowa

Księgarnie

Księgarnie - 24h

Kuchnie gazowe i elektryczne - produkcja

Kurierskie usługi

Kurierskie usługi - 24 h

Kursy masażu

Kursy pilotażu

Kursy różne

Kursy sportowe i rekreacyjne

Kursy zawodowe

Kwatery prywatne

Kwiaciarnie

Kwiaciarnie - 24h



Kwiaty - sprzedaż hurtowa

Laboratoryjne badania

Laboratoryjne medyczne usługi

Laboratoryjny sprzęt - produkcja

Laboratoryjny sprzęt i artykuły - sprzedaż

Lakiernictwo proszkowe

Lakiery samochodowe - sprzedaż, mieszalnie

Laryngologiczne gabinety

Laryngologiczne gabinety - 24h

Leasing komputerów

Leasingowe usługi

Leczenie uzależnień, lecznictwo odwykowe

Lecznictwo weterynaryjne

Lecznictwo weterynaryjne - 24h

Lekarze rodzinni, pierwszego kontaktu

Lekarze rodzinni, pierwszego kontaktu - 24 h

Licea niepubliczne

Licea publiczne

Linie lotnicze - przedstawicielstwa

Liny, sznurki, ta my stabilizacyjne - produkcja

Liny, sznurki, ta my stabilizacyjne - sprzedaż

Lodowiska

Lodowiska - 24h

Lody - sprzedaż

Lody, słodycze - produkcja

Logistyczne doradztwo

Logistyka - transport i magazynowanie

Logopedyczne gabinety

Logopedyczne gabinety - 24h

Lombardy

Lombardy - 24h

Ludwisarstwo

Lustra - produkcja

Łazienki, wyposażenie - sprzedaż

Łożyska - produkcja

Łożyska - sprzedaż

Magazynowe powierzchnie - wynajem

Magazyny i elewatory zbożowe

Magiel i prasowanie

Malarskie pracownie

Malarsko-tapeciarskie usługi

Mała gastronomia

Mała gastronomia - 24h

Marketing i promocja

Masarnie, wędliniarnie, zakłady mięsne

Maszyny czyszczące i sprzątające - produkcja

Maszyny czyszczące i sprzątające - sprzedaż, naprawa

Maszyny do obróbki metali - sprzedaż detaliczna i hurtowa

Maszyny do szycia - naprawa

Maszyny do szycia - produkcja



Maszyny do szycia - sprzedaż

Maszyny drukarskie - sprzedaż

Maszyny i artykuły do wyposażenia piekarni

Maszyny i narzędzia do obróbki drewna - produkcja

Maszyny i narzędzia do obróbki drewna - sprzedaż

Maszyny i sprzęt ogrodniczy - naprawa

Maszyny i sprzęt rolniczy - naprawa

Maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego - naprawa

Maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego - produkcja

Maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego - sprzedaż

Maszyny i urządzenia le ne - produkcja

Maszyny i urządzenia le ne - sprzedaż

Maszyny i urządzenia pakujące - produkcja

Maszyny i urządzenia pakujące - sprzedaż

Maszyny i urządzenia przemysłowe - naprawa

Maszyny i urządzenia przemysłowe - produkcja

Maszyny i urządzenia przemysłowe - sprzedaż

Maszyny i urządzenia przemysłowe - wypożyczalnie

Maszyny, urządzenia i instalacje przemysłowe - projektowanie

Materace łóżkowe-produkcja i sprzedaż

Materiały do produkcji mebli - sprzedaż

Materiały eksploatacyjne do drukarek - sprzedaż

Materiały ogniotrwałe - produkcja, sprzedaż

Matrymonialne biura

Meble - produkcja

Meble - projektowanie

Meble - renowacja

Meble - sprzedaż detaliczna

Meble - sprzedaż hurtowa

Meble - wypożyczalnie

Meble biurowe - sprzedaż

Meble kuchenne - sprzedaż

Meble magazynowe i sklepowe - sprzedaż

Meble ogrodowe - sprzedaż

Meble stylowe - pracownie

Meblowe akcesoria - produkcja

Meblowe akcesoria - sprzedaż

Mechanika pojazdowa

Mechanika pojazdowa - 24h

Mediacje i arbitraż

Medycyna naturalna

Medycyna pracy

Medycyna sšdowa

Medycyna sportowa

Medyczne sklepy

Medyczny, rehabilitacyjny sprzęt i artykuły - produkcja

Medyczny sprzęt - naprawa

Medyczny sprzęt - naprawa - 24h

Medyczny sprzęt - wypożyczalnie

Medyczny sprzęt i artykuły - sprzedaż



Melioracyjne usługi

Menedżerskie usługi

Metalowe artykuły - produkcja

Mięso i wędliny - sprzedaż detaliczna

Mięso i wędliny - sprzedaż detaliczna - 24h

Mięso i wędliny - sprzedaż hurtowa

Militarne artykuły - produkcja

Militarne artykuły - sprzedaż

Mleczarnie i zakłady mleczarskie

Mleczarskie artykuły - sprzedaż detaliczna

Mleczarskie artykuły - sprzedaż hurtowa

Młyny

Moda - projektowanie

Modelarskie artykuły - sprzedaż

Modelarskie pracownie

Modelek agencje

Monopolowe artykuły - sprzedaż detaliczna

Monopolowe artykuły - sprzedaż detaliczna - 24h

Monopolowe artykuły - sprzedaż hurtowa

Monopolowe artykuły - sprzedaż hurtowa - 24h

Motele i zajazdy

Motocykle, skutery, motorowery, quady - sprzedaż, serwis

Motoryzacyjne artykuły i czę ci - sprzedaż detaliczna

Motoryzacyjne artykuły i czę ci - sprzedaż hurtowa

Motoryzacyjne salony

Mrożonki - produkcja

Mrożonki - sprzedaż

Murarskie usługi

Muzea, skanseny, obiekty zabytkowe

Muzea, skanseny, obiekty zabytkowe - 24h

Myjnie samochodowe

Myjnie samochodowe - 24h

My liwskie sklepy

Nabiałowo-drobiarskie sklepy

Naczynia i zastawa stołowa - wypożyczalnie

Naczynia jednorazowego użytku - produkcja, sprzedaż

Nadle   nictwa, lenictwa, leniczówki, gajówki

Nadzór budowlany

Nagła niający sprzęt i urządzenia - sprzedaż, montaż, serwis

Nakrycia głowy - produkcja

Nakrycia głowy - sprzedaż

Napełnianie i wymiana butli gazowych

Napoje, wody mineralne - sprzedaż detaliczna

Napoje, wody mineralne - sprzedaż hurtowa

Narzędzia i elektronarzędzia - produkcja

Narzędzia i elektronarzędzia - sprzedaż

Narzędzia i elektronarzędzia - wypożyczalnie

Nasiona, cebulki - produkcja

Nasiona, cebulki, sadzonki - sprzedaż

Nauka gry na instrumentach muzycznych



Nauka jazdy

Nauka języków obcych

Nauka tańca, rytmika

Nawierzchnie sztuczne - budowa, montaż

Nawierzchnie sztuczne - produkcja

Nawierzchnie sztuczne - sprzedaż

Nawozy i   rodki ochrony rolin - produkcja

Nawozy i   rodki ochrony rolin - sprzedaż

Nefrologiczne gabinety

Neurochirurgiczne gabinety

Neurologiczne gabinety

Neurologiczne gabinety - 24h

Nieruchomo ci - kupno, sprzedaż, wynajem

Nieruchomo ci - porady prawne, konsulCng

Nieruchomo ci - wycena, inwentaryzacja

Nieruchomo ci - zarządzanie

Niezależni operatorzy telefonii stacjonarnej

Noclegownie

Numizmatyczne sklepy

Obiekty przemysłowe i użytkowe - projektowanie

Obróbka metali żelaznych i nieżelaznych

Obrót płodami rolnymi

Obserwatoria i planetaria

Obserwatoria i planetaria - 24h

Obuwie - produkcja

Obuwie - sprzedaż hurtowa

Obuwnicze pracownie

Obuwnicze sklepy

Ochrona osób i mienia

Ochrona  rodowiska - usługi

Oczyszczalnie  cieków

Odczynniki chemiczne - produkcja, sprzedaż

Odlewnictwo

Odnowa biologiczna, gabinety

Odzież - produkcja

Odzież cišżowa - sprzedaż

Odzież dla puszystych i nietypowych - sprzedaż

Odzież dżinsowa - sprzedaż

Odzież i obuwie sportowe - produkcja, sprzedaż

Odzież ochronna i robocza - produkcja

Odzież ochronna i robocza - serwis i wynajem

Odzież ochronna i robocza - sprzedaż detaliczna

Odzież ochronna i robocza - sprzedaż hurtowa

Odzież używana - sprzedaż

Odzieżowe artykuły - sprzedaż hurtowa

Odzieżowe sklepy

Odżywki i  rodki dietetyczne - sprzedaż

Ogólnobudowlane materiały - składy

Ogólnobudowlane materiały - sprzedaż detaliczna

Ogólnobudowlane materiały - sprzedaż hurtowa



Ogrodnicze sklepy

Ogrody botaniczne

Ogrodzenia i bramy - produkcja, montaż

Ogrodzenia i bramy - sprzedaż

Ogródki działkowe

Ogumienie - produkcja

Ogumienie - sprzedaż

Okucia budowlane - sprzedaż hurtowa

Okulistyczne gabinety

Okulistyczne gabinety - 24h

Onkologiczne gabinety

Onkologiczne gabinety - 24h

Opakowania - projektowanie graficzne

Opakowania - sprzedaż detaliczna

Opakowania - sprzedaż hurtowa

Opakowania papierowe - produkcja

Opakowania, pojemniki metalowe - produkcja

Opakowania z drewna - produkcja

Opakowania z tworzyw sztucznych - produkcja i sprzedaż

Operatorzy sieci komórkowych

Operatorzy telewizji kablowej i satelitarnej

Opiekuńcze usługi (nad dziećmi, osobami starszymi i chorymi)

Opiekuńcze usługi (nad dziećmi, osobami starszymi i chorymi) - 24h

Oprogramowanie - tworzenie, projektowanie

Oprogramowanie komputerowe - sprzedaż

Optyczne artykuły - produkcja

Optyczne artykuły - sprzedaż hurtowa

Optyczne sklepy

Optyczne usługi

Optyczny sprzęt - naprawa

Optyczny sprzęt - sprzedaż detaliczna

Optyczny sprzęt - sprzedaż hurtowa

Orange dla Klienta

Organizacje i partie polityczne

Organizacje krajowe

Organizacje międzynarodowe

Organizacje ochrony przyrody

Organizacje pomocy społecznej

Ortodontyczne gabinety

Ortopedyczne gabinety

O rodki adopcyjne

O rodki badania opinii publicznej

O  rodki dla uchodców

O rodki informacji naukowej i technicznej

O rodki kultury zagranicznej

O rodki naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe

O rodki sportowo - rekreacyjne

O rodki szkoleniowe

O rodki wychowawcze

O wietleniowe artykuły i sprzęt - produkcja, projektowanie



O wietleniowe artykuły i sprzęt - sprzedaż detaliczna

O wietleniowe artykuły i sprzęt - sprzedaż hurtowa

Ozdobne artykuły - pakowanie i sprzedaż

Ozdoby choinkowe - produkcja

Palety - produkcja, skup, sprzedaż

Palety - produkcja, skup, sprzedaż - 24h

Paliwa, energia, gaz - agenci, po rednicy

Paliwa i oleje - sprzedaż

Pamiatki, upominki - produkcja

Pamiątki, upominki - sprzedaż detaliczna

Pamiątki, upominki - sprzedaż hurtowa

Panele, parkiet, podłogi drewniane - produkcja, sprzedaż

Papier - sprzedaż

Parafie ewangelickie

Parafie inne

Parafie mariawickie

Parafie prawosławne

Parafie rzymskokatolickie

Parapety - produkcja, sprzedaż, montaż

Parasole - pracownie

Parasole - sprzedaż

Parki krajobrazowe

Parki miejskie i ogrody jordanowskie (tereny gier i zabaw ruchowych dla dzieci)

Parki narodowe

Parkieciarskie i posadzkarskie usługi

Parkingi

Parkingi - 24h

Pasaże Handlowe

Pasmanteryjne artykuły i dodatki krawieckie - produkcja

Pasmanteryjne artykuły i dodatki krawieckie - sprzedaż detaliczna

Pasmanteryjne artykuły i dodatki krawieckie - sprzedaż hurtowa

Pasze - produkcja

Pasze - sprzedaż

Patomorfologiczne, histopatologiczne gabinety

Pediatryczne gabinety

Pediatryczne gabinety - 24h

Pensjonaty

Perfumerie, sklepy kosmetyczne

Perukarskie pracownie

Pieczarkarnie, hodowla grzybów

Pieczątki - pracownie

Pieczywo - sprzedaż

Piekarnie

Pielęgnacja i rekultywacja terenów le nych

Pielęgniarskie i położnicze usługi

Pielęgniarskie i położnicze usługi - 24 h

Pierogarnie - produkcja i sprzedaż

Pierze - skup, sprzedaż, przetwarzanie

Pijalnie wód

Piorunochrony, instalacje odgromowe



Pirotechniczne artykuły - produkcja

Pirotechniczne artykuły,  mieszne rzeczy - sprzedaż

Pizzerie

Pizzerie - 24h

Plakaty, billboardy, tablice reklamowe

Plastyczne pracownie

Plaże i kąpieliska

Płatnerstwo

Pływanie, nurkowanie - nauka

Pneumatyczne maszyny i narzędzia - sprzedaż, serwis

Pneumatyka przemysłowa - sprzedaż hurtowa

Pocztowe usługi

Podno niki, transportery, wózki widłowe - produkcja

Podno niki, transportery, wózki widłowe - sprzedaż i naprawa

Podwodne i hydrotechniczne usługi

Pogotowia autobusowe i tramwajowe

Pogotowia usługowe

Pogotowie ciepłownicze

Pogotowie drogowe i o wietlenia ulic

Pogotowie dź wigowe

Pogotowie d źwigowe - 24h

Pogotowie energetyczne

Pogotowie gazowe

Pogotowie górskie

Pogotowie informatyczne

Pogotowie opiekuńcze

Pogotowie Policji

Pogotowie ratunkowe

Pogotowie ratunkowe - 24h

Pogotowie ratunkowe wodne

Pogotowie Straży Miejskiej

Pogotowie Straży Pożarnej

Pogotowie Straży Rybackiej

Pogotowie weterynaryjne

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

Pogrzebowe akcesoria - produkcja

Pogrzebowe akcesoria - sprzedaż

Pojazdy zabytkowe - renowacja i konserwacja

Pokrycia dachowe - produkcja

Pokrycia dachowe - sprzedaż

Pola golfowe

Policja - Izby Dziecka

Policja-komendy, komisariaty i posterunki

Policja-szkoły i o rodki szkolenia

Poligraficzne maszyny i sprzęt - produkcja, sprzedaż, serwis

Poligraficzne materiały - sprzedaż

Pomoc drogowa i holowanie pojazdów

Pomoc drogowa i holowanie pojazdów - 24h

Pomoce dydaktyczne - sprzedaż

Pomoce naukowe - produkcja



Pompy - produkcja, sprzedaż, naprawa

Pończosznicze sklepy

Poradnie dietetyczne

Poradnie dla kobiet

Poradnie leczenia bólu

Poradnie psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne

Poradnie zdrowia psychicznego

Porcelana, ceramika, szkło i kryształy - sprzedaż

Porcelana, ceramika użytkowa, garncarstwo - produkcja

Porcelana elektrotechniczna - produkcja

Porcelana elektrotechniczna - sprzedaż

Portowe usługi

Porty morskie

Porty ś ródlądowe

Porządkowe usługi

Porządkowe usługi - 24 h

Postoje taksówek

Poszukiwanie i wydobywanie ropy naftowej i gazu

Po cielowe artykuły - produkcja

Po cielowe artykuły - sprzedaż detaliczna

Po cielowe artykuły - sprzedaż hurtowa

Po rednictwo finansowe

Po rednictwo handlowe, eksport-import

Po rednictwo pracy

Po rednictwo w rejestracji pojazdów

Pozłotnictwo

Prace wysoko ciowe

Pralnicze i farbiarskie usługi

Pralnicze i farbiarskie usługi - 24 h

Pranie dywanów i tapicerki

Prefabrykaty budowlane - produkcja

Prefabrykaty budowlane - sprzedaż

Prenumerata

Preparowanie zwierzšt

Produkcja elementów do sprzętu sportowego

Produkcja programów telewizyjnych

Produkcja sprzętu i urzšdzeń dla niepełnosprawnych

Produkcja wyrobów z metali kwasoodpornych

Profesjonalny serwis stacji paliw i baz paliw

Projektowanie i budowa obiektów dla ochrony  rodowiska

Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnych

Projektowanie i zakładanie ogrodów

Prokuratura

Promocyjno-reklamowe artykuły - sprzedaż

Propagandowe artykuły - produkcja, sprzedaż

Przebudowy, zabudowy nadwozi, tuning

Przechowalnia rzeczy

Przechowalnie bagaży

Przeciwpożarowe i BHP - usługi

Przeciwpożarowy, BHP, ratowniczy sprzęt - konserwacja



Przeciwpożarowy, BHP, ratowniczy sprzęt - legalizacja

Przeciwpożarowy, BHP, ratowniczy sprzęt - naprawa

Przeciwpożarowy, BHP, ratowniczy sprzęt - produkcja

Przeciwpożarowy, BHP, ratowniczy sprzęt - sprzedaż

Przedsiębiorstwa handlu zagranicznego

Przedsiębiorstwa i instytucje związane z ochroną ś rodowiska

Przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, lokalnej i drogowej

Przedsiębiorstwa oczyszczania

Przedsiębiorstwa robót telekomunikacyjnych

Przedsiębiorstwa transportu i komunikacji kolejowej

Przedsiębiorstwa wojskowe

Przedsiębiorstwa związane z energetyką

Przedsiębiorstwa związane z gazownictwem

Przedsiębiorstwa związane z gospodarką wodną

Przedstawicielstwa firm zagranicznych

Przedstawicielstwa i korespondenci telewizji zagranicznych

Przedszkola niepubliczne

Przedszkola publiczne

Przej cia graniczne

Przekąski - produkcja, sprzedaż

Przemysł farmaceutyczny

Przemysł koncentratów, przypraw i aromatów spożywczych

Przemysł lotniczy

Przemysł maszynowy

Przemysł motoryzacyjny (produkcja samochodów, motocykli)

Przemysł olejarsko-tłuszczowy

Przemysł precyzyjny

Przemysł tytoniowy

Przemysłowa armatura zaporowa i regulacyjna do wody i gazu - produkcja i sprzedaż

Przemysłowe artykuły - sprzedaż detaliczna

Przemysłowe artykuły - sprzedaż detaliczna - 24h

Przemysłowe artykuły - sprzedaż hurtowa

Przemysłowe linie technologiczne - sprzedaż

Przeno ne systemy sanitarne - produkcja, sprzedaż, montaż, wynajem

Przeprowadzki

Przetwory spożywcze - sprzedaż hurtowa

Przetwórstwo owoców i warzyw

Przetwórstwo rybne

Przewodnicy górscy

Przewodnicy turystyczni, piloci wycieczek

Przewozy autokarowe (autobusy i autokary - wynajem)

Przewóz chorych

Przewóz chorych - 24h

Przewóz ładunków niebezpiecznych

Przewóz odpadów przemysłowych

Przewóz osób niepełnosprawnych

Przewóz samochodów

Przewóz zwierząt

Przewóz zwierząt - 24h

Przewóz żywno ci



Przezwajanie silników

Przychodnie przyszpitalne

Przychodnie przyzakładowe

Przychodnie rehabilitacyjne

Przychodnie rejonowe, podstawowej opieki zdrowotnej

Przychodnie specjalistyczne

Przychodnie studenckie

Przychodnie,o środki lekarskie - 24h

Przyczepy - produkcja

Przyczepy - sprzedaż, serwis

Przyczepy - wypożyczalnie

Przyczepy - wypożyczalnie - 24h

Przyjęcia - organizowanie

Przyprawy - sprzedaż hurtowa

Psychiatryczne gabinety

Psychiatryczne gabinety - 24h

Psychoanalityczne gabinety

Psychologiczne gabinety

Psychologiczne gabinety - 24h

Pszczelarskie artykuły - sprzedaż

Public relations

Puby, piwiarnie, bary piwne

Puby, piwiarnie, bary piwne - 24h

Puchary, trofea sportowe - produkcja

Puchary, trofea sportowe - sprzedaż

Pulmonologiczne gabinety

Punkty opłat rachunków

Punkty rejestracji i znakowania zwierząt

Punkty skupu mleka

Punkty skupu owoców, warzyw i runa le nego

Punkty skupu zwierząt

Rachunkowo-księgowe usługi

Radiestezja (różdżkarstwo i wahadlarstwo)

Radiestezyjne artykuły-produkcja

Radiologiczne gabinety

Rafinerie, paliwa płynne - produkcja

Rajstopy i pończochy - produkcja

Rajstopy i pończochy - sprzedaż detaliczna

Rajstopy i pończochy - sprzedaż hurtowa

Ramy i oprawy obrazów - pracownie

Ramy i oprawy obrazów - sprzedaż

Ratalna sprzedaż

Ratownictwo górnicze

Ratownictwo morskie

Ratownicy medyczni

Recykling

Redakcje czasopism

Redakcje dzienników

Redakcje programów telewizyjnych

Rehabilitacyjne gabinety



Rehabilitacyjne gabinety - 24h

Rehabilitacyjny sprzęt - sprzedaż detaliczna

Rehabilitacyjny sprzęt - sprzedaż hurtowa

Rejony inkasa

Reklama  wietlna

Reklamowe artykuły - produkcja

Reklamy radiowe i telewizyjne - produkcja

Rekwizyty teatralne i filmowe - wypożyczalnie

Relokacyjne usługi  dla cudzoziemców

Remontowe usługi

Restauracje

Restauracje - 24h

Restauracje - fast food

Restauracje-kuchnia afrykańska

Restauracje-kuchnia amerykańska

Restauracje-kuchnia arabska

Restauracje-kuchnia azjatycka

Restauracje-kuchnia bałkańska

Restauracje-kuchnia chińska

Restauracje-kuchnia cygańska

Restauracje-kuchnia czeska

Restauracje-kuchnia europejska

Restauracje-kuchnia francuska

Restauracje-kuchnia grecka

Restauracje-kuchnia gruzińska

Restauracje-kuchnia hiszpańska

Restauracje-kuchnia indyjska

Restauracje-kuchnia irlandzka

Restauracje-kuchnia japońska

Restauracje-kuchnia latynoamerykańska

Restauracje-kuchnia libańska

Restauracje-kuchnia litewska

Restauracje-kuchnia meksykańska

Restauracje-kuchnia międzynarodowa

Restauracje-kuchnia mołdawska

Restauracje-kuchnia my liwska

Restauracje-kuchnia niemiecka

Restauracje-kuchnia polska

Restauracje-kuchnia portugalska

Restauracje-kuchnia rosyjska

Restauracje-kuchnia  ródziemnomorska

Restauracje-kuchnia tajska

Restauracje-kuchnia turecka

Restauracje-kuchnia ukraińska

Restauracje-kuchnia wegetariańska

Restauracje-kuchnia węgierska

Restauracje-kuchnia wietnamska

Restauracje-kuchnia włoska

Restauracje-kuchnia żydowska

Reumatologiczne gabinety



Reumatologiczne gabinety - 24h

Rezerwacja przez Internet

Rezerwaty przyrody

Rękawiczki - pracownie

Rękodzieło artystyczne - skup i sprzedaż

Rękodzieło artystyczne - wyrób

Roboty ziemne

Rolnicze i ogrodnicze artykuły - sprzedaż

Rolniczo-ogrodnicze maszyny, narzędzia i sprzęt - produkcja

Rolniczo-ogrodnicze maszyny, narzędzia i sprzęt - sprzedaż

Rolniczo-ogrodnicze maszyny, narzędzia i sprzęt - wypożyczalnie

Ro  linnoć sztuczna - produkcja, sprzedaż

Ro liny doniczkowe - produkcja

Rowery - serwis

Rowery i akcesoria rowerowe - produkcja

Rowery i akcesoria rowerowe - sprzedaż

Rozbiórki, wyburzenia

Rozgło nie radiowe

RTG - gabinety i pracownie

RTV - sprzedaż detaliczna

RTV - sprzedaż hurtowa

RTV i audio - video sprzęt - montaż, naprawa

Rury, kształtki, zawory - produkcja

Rusztowania - montaż

Rusztowania - sprzedaż, wypożyczanie

Rybołówstwo morskie

Rybołówstwo  ródlšdowe

Ryby i przetwory rybne - sprzedaż detaliczna

Ryby i przetwory rybne - sprzedaż hurtowa

Rymarskie i kaletnicze usługi

Rzeczoznawstwo

Rze biarskie pracownie

Rze nie, ubój zwierzšt

Salony gier

Salony gier - 24h

Salony i kluby bilardowe

Salony i kluby bilardowe - 24h

Salony zabaw dla dzieci

Samochodowe akcesoria - produkcja

Samochodowe czę ci - produkcja

Samochodowe instalacje gazowe - montaż

Samochody - sprzedaż

Samochody - wypożyczalnie

Samochody - wypożyczalnie - 24h

Samoloty, helikoptery, paralotnie, balony - serwis

Samoloty, helikoptery, paralotnie, balony - sprzedaż

Sanatoria i uzdrowiska

Sauny i ła nie

Sauny, ła nie parowe - sprzedaż

Sšdy i trybunały



Sšdy polubowne, zawodowe i arbitrażowe

Schody - produkcja, montaż, sprzedaż

Schroniska dla nieletnich i zakłady poprawcze

Schroniska dla zwierząt

Schroniska młodzieżowe, domy wycieczkowe, hostele

Sejfy, kasy pancerne - sprzedaż

Sejmiki Wojewódzkie

Sekretarskie usługi

Seksuologiczne gabinety

Seminaria duchowne

Sex shopy, erotyczne artykuły - sprzedaż

Sieci komputerowe - instalacja

Siłownie, salony kulturystyczne i fitness kluby

Sitodruk

Sklepy - wyposażenie i zaopatrywanie

Składy opałowe, sprzedaż opału

Składy opałowe, sprzedaż opału - 24h

Skocznie narciarskie

Skóry - czyszczenie i renowacja

Skóry - skup

Skóry i artykuły skórzane - sprzedaż detaliczna

Skóry i artykuły skórzane - sprzedaż hurtowa

Skórzana odzież - produkcja

Skórzana odzież - sklepy

Skórzane artykuły - produkcja

Skup ziół

Skutery wodne - serwis

Słodycze - sprzedaż hurtowa

Smażalnie ryb

Snycerstwo

Solaria

Sołtysi

Sól - produkcja

Spawalnicze usługi

Spawalniczo-szlifierskie urządzenia i materiały, sprzedaż

Specjalistyczne usługi

Specjalistyczny sprzęt i urządzenia - montaż, naprawa

Specjalistyczny sprzęt i urzadzenia - produkcja

Specjalistyczny sprzęt i urządzenia - sprzedaż

Spedycja

Spływy łodziami

Sportowe imprezy - organizowanie

Sportowo - turystyczny sprzęt i artykuły - produkcja

Sportowo - turystyczny sprzęt i artykuły - sprzedaż

Sportowo - turystyczny sprzęt i artykuły - sprzedaż hurtowa

Sportowo - turystyczny sprzęt, naprawa

Spożywcze artykuły - sprzedaż detaliczna

Spożywcze artykuły - sprzedaż detaliczna - 24h

Spożywcze artykuły - sprzedaż hurtowa

Spożywcze artykuły - sprzedaż hurtowa - 24h



Spożywcze i przemysłowe artykuły - pakowanie

Spółdzielcze Kasy Oszczędno ciowe

Spółdzielnie i kółka rolnicze i ogrodnicze

Spółdzielnie i towarzystwa mieszkaniowe i budowlano-mieszkaniowe

Spółdzielnie inwalidów

Spółdzielnie lekarskie

Spółdzielnie rzemie lnicze

Spółdzielnie spożywcze

Sprzedaż sprzętu i urzšdzeń dla niepełnosprawnych

Sprzedaż wysyłkowa

Sprzęt AGD - produkcja

Sprzęt do studiów tatuażu - produkcja, sprzedaż

Sprzęt i urządzenia dla gospodarki wodnej - produkcja

Stacje diagnostyki i kontroli pojazdów

Stacje diagnostyki i kontroli pojazdów - 24h

Stacje dializ

Stacje dializ - 24h

Stacje hodowli ro ślin i zwierząt

Stacje krwiodawstwa

Stacje krwiodawstwa - 24h

Stacje kwarantanny i ochrony ro ślin

Stacje meteorologiczne

Stacje Metra

Stacje obsługi pojazdów

Stacje obsługi pojazdów - 24h

Stacje paliw

Stacje paliw - 24h

Stacje sanitarno-epidemiologiczne

Stacje telewizyjne

Stacje unasienniania

Stacje uzdatniania wody

Stadiony

Stal - produkcja, sprzedaż

Stalowe konstrukcje  - produkcja, montaż

Starostwa powiatowe

Statki - czę ci i wyposażenie

Statki - handel

Statki - projektowanie

Statki - remonty

Statki - zaopatrzenie

Stocznie

Stolarka budowlana - produkcja

Stolarka budowlana - sprzedaż detaliczna

Stolarka budowlana - sprzedaż hurtowa

Stolarka budowlana - usługi

Stolarskie usługi

Stołówki

Stomatologiczne gabinety - 24 h

Stomatologiczne, protetyczne gabinety

Straż Graniczna



Straż Le na

Straż Miejska i Gminna

Straż Pożarna - Ochotnicza

Straż Pożarna - Państwowa

Straż Pożarna - szkoły i o środki szkolenia

Straż Rybacka

Stroje  lubne, komunijne, wieczorowe - sprzedaż

Stroje  lubne, komunijne, wieczorowe - wypożyczalnie

Strzelnice

Studia nagrań

Studia tatuażu

Studia wizażu

Studniarskie usługi

Sufity podwieszane

Supermarkety budowlane

Surowce do produkcji kosmetyków - produkcja, sprzedaż

Surowce mineralne - sprzedaż

Surowce wtórne - skup

Surowce wtórne - skup - 24h

Sygnalizacja  wietlna - instalacja i utrzymanie

Syndycy

Systemy centralnego odkurzania - sprzedaż, montaż, serwis

Systemy do prezentacji multimedialnych - sprzedaż

Szafy i drzwi przesuwane - sprzedaż

Szczotki, pędzle - produkcja

Szewskie usługi

Szklarnie - produkcja, sprzedaż, montaż

Szklarskie usługi

Szklarskie usługi - 24 h

Szkło - produkcja

Szkolenia - po rednictwo

Szkoły artystyczne

Szkoły medyczne

Szkoły podstawowe niepubliczne

Szkoły podstawowe publiczne

Szkoły podyplomowe

Szkoły policealne, pomaturalne niepubliczne

Szkoły policealne, pomaturalne publiczne

Szkoły rodzenia

Szkoły rolnicze i ogrodnicze

Szkoły różne

Szkoły specjalne i o środki szkolno - wychowawcze

Szkoły sportowe

Szkoły wyższe niepubliczne

Szkoły wyższe publiczne

Szkoły zawodowe

Szkółki drzewek i krzewów ogrodniczych

Szkółki le śne

Szlifiernie szkła, minerałów, kamieni szlachetnych

Szpitale, kliniki, polikliniki



Sztuczna biżuteria - sprzedaż

Sztukatorskie usługi

Szyby samochodowe - sprzedaż i montaż

Szycie pokrowców i plandek

Szyldy - pracownie

ś ciany wspinaczkowe

 scierne materiały i artykuły - produkcja

ś cierne materiały i artykuły - sprzedaż

ś lusarskie usługi

 ślusarskie usługi - 24 h

ś rodki do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji - produkcja

 środki do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji - sprzedaż

 środki piorące i czyszczące - produkcja, sprzedaż

 świece i znicze - sprzedaż

 świece, znicze - produkcja

ś wietlice pozaszkolne

ś wietlice socjoterapeutyczne

Tablice, znaki informacyjne i drogowe - produkcja, sprzedaż

Tabor kolejowy - sprzedaż czę ci, naprawa

Tachografy - legalizacja

Tachografy - produkcja

Tachografy - sprzedaż, naprawa

Taksometry - sprzedaż, naprawa

Taksówki bagażowe

Taksówki bagażowe - 24h

Taksówki osobowe

Taksówki osobowe - 24h

Tanie linie lotnicze

Tapicerskie artykuły - sprzedaż

Tapicerskie usługi

Targi i wystawy - organizowanie

Tartaki i przetwórstwo drewna

Teatry

Techniczna obsługa imprez - nagło  nienie, owietlenie, sprzęt elektroniczny

Techniczne doradztwo

Technika niepubliczne

Technika publiczne

Technologiczne doradztwo

Telefoniczne automaty informacyjne

Telefony stacjonarne - serwis

Telefony stacjonarne - sprzedaż

Telefony zaufania - inne

Telefony zaufania - niebieska linia

Telefony zaufania dla dzieci i młodzieży

Telefony zaufania dla osób z problemem alkoholowym

Telefony zaufania dla rodziców

Telefony zaufania medyczne

Telefony zaufania policyjne

Telekomunikacyjny sprzęt - naprawa

Telekomunikacyjny sprzęt - naprawa - 24h



Telekomunikacyjny sprzęt i artykuły - produkcja

Telekomunikacyjny sprzęt, urządzenia i artykuły - sprzedaż detaliczna

Telekomunikacyjny sprzęt, urządzenia i artykuły - sprzedaż hurtowa

Telemarketing

Terapia zajęciowa

Termiczna obróbka (wędzenie, suszenie) podrobów zwierzęcych - produkcja, sprzedaż

Termoizolacyjne usługi

Tkactwo

Tkaniny, dzianiny, przędza i włóczka - produkcja

Tkaniny, dzianiny, przędza, włóczka - sprzedaż detaliczna

Tkaniny, dzianiny, przędza, włóczka - sprzedaż hurtowa

Tłumacze przysięgli

Tłumaczenia

Tłuszcze i oleje - sprzedaż hurtowa

Tokarskie usługi

Torf - sprzedaż

Tory wy cigów konnych

Tory żużlowe, motokrosowe, cartingowe

Towarzystwa i zwišzki sportowe

Towarzystwa krzewienia kultury fizycznej

Towarzystwa turystyczne

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Transport drewna

Transport lotniczy

Transport materiałów i sprzętu budowlanego

Transport medyczny i sanitarny

Transport medyczny i sanitarny - 24h

Transport międzynarodowy

Transport osobowy

Transport osobowy - 24h

Transport produktów naftowych i gazowych

Transport specjalistyczny inny

Transport wodny

Transport wodny - 24h

Transportowe usługi - transport drogowy

Tresura zwierząt

Tworzywa sztuczne - przetwórstwo

Tworzywa sztuczne - sprzedaż detaliczna

Tworzywa sztuczne - sprzedaż hurtowa

Twórcy ludowi

Tytoniowe wyroby - sprzedaż detaliczna

Tytoniowe wyroby - sprzedaż hurtowa

Tytoń - skup

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia motoryzacyjne i komunikacyjne

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia turystyczne

Urbanistyka i projektowanie przestrzenne

Urologiczne gabinety



Urządzenia, artykuły do gab. odnowy biologicznej, kosmetycznych, zakładów fryzjerskich - produkcja

Urządzenia, artykuły do gab. odnowy biologicznej, kosmetycznych, zakładów fryzjerskich - sprzedaż

Urządzenia chłodnicze - instalacja, naprawa, konserwacja

Urządzenia chłodnicze - projektowanie i produkcja

Urządzenia chłodnicze - sprzedaż

Urządzenia dla energetyki, gazownictwa i gospodarki wodnej - instalacja, montaż

Urządzenia dla gospodarki wodnej - naprawa, konserwacja

Urządzenia, filtry i preparaty do uzdatniania wody - sprzedaż

Urządzenia i sprzęt elektryczny - produkcja

Urzędy celne

Urzędy celne - 24h

Urzędy Marszałkowskie

Urzędy miast i gmin

Urzędy pocztowe

Urzędy pocztowe - 24h

Urzędy pracy

Urzędy stanu cywilnego

Urzędy wojewódzkie

USG - badania

Usługi dla niepełnosprawnych

Usługi rakarskie - wyłapywanie bezdomnych zwierząt

Usługi turystyczne

Usługi związane z telekomunikacją i łącznoś cią

Uszczelnienia techniczne i przemysłowe - produkcja, sprzedaż

Utylizacyjne usługi i zagospodarowanie odpadów

Videomonitoring

Videoreportaże, videofilmowanie

Videoreportaże, videofilmowanie - 24h

Wagi - produkcja, sprzedaż, naprawa

Walizki, torby, torebki - sprzedaż

Wapno - produkcja

Warzywa i owoce - sprzedaż detaliczna

Warzywa i owoce - sprzedaż detaliczna - 24h

Warzywa i owoce - sprzedaż hurtowa

Warzywa i owoce - sprzedaż hurtowa - 24h

Ważne telefony Orange Polska

Wesołe miasteczka, lunaparki

Wędkarski sprzęt - naprawa

Wędkarski sprzęt i artykuły - produkcja

Wędkarskie artykuły - sprzedaż detaliczna

Wędkarskie artykuły - sprzedaż hurtowa

Węgiel drzewny, brykiet - produkcja

Wielobranżowe artykuły - sprzedaż detaliczna

Wielobranżowe artykuły - sprzedaż detaliczna - 24h

Wielobranżowe artykuły - sprzedaż hurtowa

Wielobranżowe artykuły - sprzedaż hurtowa - 24h

Wierzytelno ci, obrót i windykacja

Wiklina - sprzedaż

Wikliniarstwo

Windy - montaż, naprawa



Windy - montaż, naprawa - 24h

Winiety drogowe i autostradowe - sprzedaż

Witraże - pracownie

Wizyty lekarskie

Wizyty lekarskie - 24h

Wnętrza - projektowanie

Wnętrzarskie usługi

Wodociągi

Wojskowe domy i o rodki wypoczynkowe

Wojskowe instytuty i o rodki badawczo-rozwojowe

Wojskowe Komendy Uzupełnień

Wózki dziecięce - produkcja

Wózki dziecięce - sprzedaż

Wspólnoty mieszkaniowe

Wulkanizacja i renowacja opon

Wulkanizacja i renowacja opon - 24h

Wyciągi narciarskie

Wydawnictwa dziecięce i młodzieżowe

Wydawnictwa edukacyjne

Wydawnictwa ekonomiczne i finansowe

Wydawnictwa geograficzne i kartograficzne

Wydawnictwa informatyczne

Wydawnictwa medyczne

Wydawnictwa muzyczne

Wydawnictwa naukowe i popularno-naukowe

Wydawnictwa organizacji wyznaniowych

Wydawnictwa prasowe

Wydawnictwa prawnicze

Wydawnictwa różne

Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne

Wydawnictwa techniczne

Wydawnictwa turystyczne

Wydobywanie i sprzedaż kamienia

Wydobywanie i wzbogacanie torfu

Wydobywanie łupków

Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy

Wydobywanie soli

Wykończeniowe artykuły i materiały - produkcja, montaż

Wykończeniowe artykuły i materiały - sprzedaż detaliczna

Wykończeniowe artykuły i materiały - sprzedaż hurtowa

Wylęgarnie

Wyposażanie i zaopatrywanie przedsiębiorstw

Wyposażanie stacji obsługi pojazdów i stacji paliw

Wypożyczalnie sprzętu sportowego i turystycznego

Wyroby garmażeryjne - produkcja

Wyroby zbożowe (makarony, kasze) - produkcja

Wysokoci nieniowe czyszczenie

Wystawy i galerie

Wystawy i galerie - 24h

Wysypiska  mieci, składy odpadów



Wytwarzanie akcesoriów i komponentów do produkcji obuwia

Wytwórnie napojów i wód mineralnych

Wywiadownie gospodarcze

Wzornictwo przemysłowe

Zabawki - produkcja

Zabawki - sprzedaż detaliczna

Zabawki - sprzedaż hurtowa

Zabezpieczanie transportu pieniężnego

Zabytkowe obiekty - konserwacja, renowacja

Zagospodarowywanie i pielęgnacja terenów zielonych

Zakłady drobiarskie

Zakłady energetyczne i zakłady energetyki cieplnej

Zakłady karne

Zakłady opiekuńcze

Zakłady pogrzebowe

Zakłady pogrzebowe - 24 h

Zakłady pracy chronionej

Zapałki, podpałki, zapalniczki - produkcja, sprzedaż

Zarządy budynków komunalnych

Zarządy dróg

Zastrzeganie kart płatniczych

Zbiorniki paliwowe - produkcja

Zdrowa żywno ć - produkcja

Zdrowa żywno ć - sprzedaż

Zduńskie usługi

Zegarmistrzowskie usługi

Zegary i zegarki - sprzedaż detaliczna

Zegary i zegarki - sprzedaż hurtowa

Zegary, zegarki - produkcja

Zespoły adwokackie

Zespoły muzyczne, taneczne

Zespoły szkół

Zielarskie artykuły - sprzedaż detaliczna

Zielarskie hurtownie

Ziołowe preparaty - produkcja, sprzedaż

Złom i metale kolorowe - skup, sprzedaż

Złomowiska samochodów, szroty

Zoologiczne ogrody

Zoologiczne sklepy

Zrzeszenia przedsiębiorstw budowlanych

Związki i koła łowieckie

Związki i koła wędkarskie

Związki zawodowe

Zwierzęta - export, import

Zwierzęta futerkowe - hodowla

Zwierzęta rasowe - hodowla

Żaluzje, rolety, verticale, karnisze - naprawa i instalacja

Żaluzje, rolety, verticale, karnisze - produkcja

Żaluzje, rolety, verticale, karnisze - sprzedaż

Żandarmeria wojskowa



Żeglarski sprzęt - sprzedaż

Żeglarsko-szkutnicze usługi

Żegluga morska

Żegluga  śródlądowa

Żelazno-metalowe artykuły - produkcja

Żelazno-metalowe artykuły - sprzedaż detaliczna

Żelazno-metalowe artykuły - sprzedaż hurtowa

Żłobki

Żwir, piasek - sprzedaż

Żwir, piasek - wydobywanie


