
A  

Administracja państwowa 

Aerokluby 

AGD - naprawa, sprzedaż, produkcja 

Agencje artystyczne 

Agencje modelek i hostess 

Agencje morskie, praca na morzu 

Agencje, składy celne 

Agregaty prądotwórcze 

Agroturystyka 

Akcesoria meblowe 

Akumulatory samochodowe - sprzedaż, wymiana 

Akumulatory, baterie 

Akwarystyka, terrarystyka - akwaria, terraria 

Alarmy samochodowe 

Alarmy, zabezpieczenia antywłamaniowe 

Anteny 

Antyki, dzieła sztuki 

Antykorozyjne roboty, zabezpieczenia 

Antykwariaty 

Aparaty słuchowe, implanty ślimakowe 

Apartamenty 

Apteki 

Architekci 

Architektura wnętrz 

Archiwizacyjne usługi 

Armatura przemysłowa 

Artykuły dziecięce 

Artykuły jeździeckie 

Artykuły pościelowe, ręczniki, koce 

Artykuły szkolne, biurowe 

Artykuły ślubne i weselne 

Audiowizualne systemy, wypożyczalnia sprzętu 

multimedialnego 

Audytorskie usługi 

Auto tuning 

Automaty do sprzedaży 

Automatyka przemysłowa 

Azbest - usuwanie, neutralizacja 

B  

Badanie rynku i opinii publicznej 

Badminton - korty badmintonowe, sprzęt, nauka 

Bagażniki samochodowe 

Baloniarstwo - loty balonem 

Banki 

Baseny, fontanny - produkcja, budowa, sprzedaż 

Bazy danych, usługi informacyjne, wywiadownie 

Beton 

BHP 

Biblioteki, czytelnie 

Bielizna 

Bilard, snooker - kluby, akcesoria, stoły 

Bilety - sprzedaż, rezerwacje 

Biura maklerskie 

Biura ogłoszeń 

Biura patentowe 

Biura podróży 

Biura pośrednictwa pracy 

Biura projektów 

Biura rachunkowe, doradztwo podatkowe 

Blacharstwo, lakiernictwo pojazdowe 

Bramy, kraty, ogrodzenia 

Brukarstwo 

Budowlane przedsiębiorstwa 

Budowlany kamień i kruszywa 

Budownictwo hydrotechniczne 

Budownictwo inżynieryjne 

C 
Catering 

Cegła 

Centra handlowe, supermarkety, hipermarkety 

Ceramika, porcelana 

Certyfikacja i kontrola jakości 

Certyfikaty energetyczne 

Chemia budowlana 

Chemia gospodarcza 

Chemia i kosmetyki samochodowe 

Chemiczne surowce i odczynniki 

Chemiczne środki, artykuły - produkcja, sprzedaż 

Chirurgia 

Ciepłownictwo, energetyka cieplna 

Cukiernicze wyroby 

Cukiernie, ciastkarnie 

Cukrownie 

Cyrki, pokazy cyrkowe 

Czartery jachtów 

Czartery, wynajem samolotów 

Części do motocykli, skuterów, quadów 

Części samochodowe 

D 
Dachy - materiały i pokrycia dachowe 

Dekoracje, wyposażenie wnętrz 

Detektywistyczne usługi 

Deweloperzy 

Dewocjonalia 

Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja 

Dietetyka, odchudzanie 



Dokumenty - niszczenie 

Domofony i wideodomofony 

Domy kultury 

Domy mediowe 

Doradztwo 

Doradztwo personalne 

Drabiny 

Drewniane domy 

Drewno, wyroby drewniane i drewnopochodne 

Drogi, mosty - budowa, sprzęt, oznakowanie, 

sygnalizacja 

Drób - fermy, hodowla 

Drukarki, urządzenia peryferyjne, materiały 

eksploatacyjne 

Drukarnie, poligrafia 

Drukarskie akcesoria, materiały, maszyny 

Drut, liny 

Drzwi 

Dyskoteki, kluby 

Dywany, wykładziny - produkcja, sprzedaż, czyszczenie 

Dźwigi i urządzenia dźwigowe 

E 
Ekspertyzy, wdrożenia, analizy 

Elektroizolacje 

Elektronika 

Elektronika i elektromechanika samochodowa 

Elektrotechnika - sprzęt, usługi 

Elektrownie 

Energetyka 

Erotyka, Sex shopy 

Etykiety, naklejki, emblematy 

F 
Farby, lakiery, emalie 

Farmaceutyczne produkty 

Filmy - producenci, dystrybutorzy 

Filtry, urządzenia filtrujące 

Finansowe usługi 

Fitness 

Folia i artykuły foliowe 

Fotografia reklamowa 

Fotograficzne agencje, zakłady 

Fotograficzne akcesoria, sprzęt, maszyny 

Fundusze inwestycyjne 

Fundusze unijne 

G    

Galanteria skórzana i z tworzyw sztucznych 

Galerie 

Galwanizacja 

Gastronomiczny sprzęt, wyposażenie 

Gaz - dystrybucja, napełnianie, wymiana 

Gazety i czasopisma - wydawcy, redakcje, kolportaż 

Gazy techniczne 

Geodezja, plany, mapy 

Geologia i geofizyka 

Glazura i terakota 

Gokarty - tory kartingowe, części, akcesoria 

Golf - kluby, pola golfowe, akcesoria do golfa 

Gospodarka odpadami, surowce wtórne 

Grawerowanie 

Grzyby 

H 
Haki holownicze - montaż, sprzedaż 

Hale stalowe 

Handel - międzynarodowy, pośrednictwo 

Higieniczne i opatrunkowe artykuły 

Hodowle zwierząt 

Hotele dla zwierząt 

Hotele, motele, hostele 

Hutnictwo, wyroby hutnicze 

Hydraulika siłowa 

I 
Imprezy, przyjęcia - organizacja 

Informatyka 

Instalacje elektryczne, urządzenia 

Instalacje grzewcze i ogrzewanie 

Instalacje odgromowe, piorunochrony 

Instalacje przeciwpożarowe 

Instalacje wodno-kanalizacyjne 

Instalacje, urządzenia gazowe 

Instalacje, urządzenia sanitarne 

Instrumenty muzyczne 

Instytuty Wojskowe 

Instytuty, ośrodki badawczo rozwojowe 

Inteligentny dom, automatyka budynkowa 

Internet i usługi hostingowe 

Izolacje akustyczne 

Izolacje, termoizolacje, hydroizolacje 

J 
Jachty, łodzie - sprzedaż, produkcja, osprzęt 

Joga - szkoły, kursy jogi, akcesoria 

K 
Kable, przewody, światłowody 

Kajaki, spływy kajakowe 

Kamieniarstwo 

Kantory, lombardy 

Karnisze 



Kartki okolicznościowe, pocztówki 

Karty płatnicze i rabatowe 

Kasy fiskalne 

Kawa i herbata 

Kawiarnie, herbaciarnie 

Kempingi, pola namiotowe 

Kina 

Kleje, żywice 

Klimatyzacja samochodowa - serwis, naprawa 

Klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo 

Kody kreskowe, czytniki 

Kolejowy tabor - produkcja, sprzedaż, usługi 

Kolektory słoneczne 

Koła i zestawy kołowe 

Kominki, piece, kotły 

Kominy, usługi kominiarskie 

Komisy samochodowe 

Komputery, oprogramowanie 

Komunikacja, transport pasażerski 

Konstrukcje drewniane 

Konstrukcje metalowe, aluminiowe, stalowe 

Kontenery 

Kopalnie 

Kosmetyki - produkcja, sprzedaż 

Kosze, pojemniki i kontenery na śmieci 

Krawaty 

Krawiectwo, haft 

Kredyty 

Kręgielnie 

Ksero - usługi, serwis, kserokopiarki 

Księgarnie 

Kursy, rejsy, obozy żeglarskie 

Kwiaciarnie 

Kwiaty, rośliny sztuczne 

L    
Laboratoria - usługi, wyposażenie 

Lakierowanie, malowanie - maszyny, urządzenia, 

artykuły 

Lakierowanie, malowanie proszkowe 

Lakiery samochodowe 

Leasing 

Lekarze - dermatolodzy 

Lekarze - ginekolodzy, położnicy 

Lekarze - laryngolodzy 

Lekarze - okuliści 

Leśnictwo 

Linie lotnicze 

Lodowiska 

Lody 

Lotnictwo 

Lotniska - porty lotnicze, usługi lotniskowe 

Lód w kostkach, suchy lód, rzeźby lodowe 

Ł 
Łańcuchy 

Łazienki - wyposażenie 

Łowiska, gospodarstwa, stawy rybne 

Łożyska 

M 
Magazyny, systemy magazynowe, logistyka 

Magnesy, elektromagnesy, magnetyzery 

Mała architektura 

Maszty, flagi, sztandary 

Maszyny budowlane 

Maszyny dla przemysłu spożywczego, mięsnego 

Maszyny do obróbki drewna 

Maszyny do obróbki metali 

Maszyny i urządzenia górnicze 

Maszyny szwalnicze, urządzenia prasowalnicze 

Maszyny, sprzęt komunalny 

Materace 

Materiały budowlane 

Materiały ogniotrwałe 

Materiały ścierne, polerujące 

Matrymonialne biura 

Meble 

Meble biurowe 

Meble do sypialni 

Meble kuchenne 

Meble metalowe 

Meble ogrodowe 

Meble szkolne 

Meble tapicerowane 

Mediacje 

Medycyna estetyczna 

Medycyna naturalna 

Medyczny, szpitalny sprzęt - materiały, wyposażenie, 

naprawa 

Mięso, wędliny, drób 

Militaria, artykuły wojskowe 

Mleko i produkty mleczne 

Młyny 

Moda ślubna, komunijna 

Modelarstwo 

Monitoring 

Motocykle, quady, skutery 

Motoryzacja, akcesoria, usługi motoryzacyjne 

Mrożonki 

Muzea 



Muzyczne zespoły 

Myjnie samochodowe 

Myślistwo 

N 
Nadzór budowlany, kosztorysowanie 

Nagrzewnice 

Nakrycia głowy, rękawiczki, szaliki 

Namioty, hale 

Napoje alkoholowe 

Narty, snowboard - sprzedaż, serwis, wypożyczalnie 

Narzędzia, elektronarzędzia 

Nasiona, sadzonki 

Nauka jazdy 

Nauka pływania 

Nauka tańca 

Nawigacja 

Nawozy 

Nieruchomości - zarządzanie, sprzedaż, wynajem, 

wyceny 

Nordic Walking - sprzęt, kursy 

Numizmatyka, filatelistyka 

Nurkowanie - kursy, szkolenia, sprzęt do nurkowania 

O 
Obiekty sportowe - budowa, wyposażenie, sprzęt 

Obrazy, oprawa obrazów 

Obróbka chemiczna 

Obróbka metali, wyroby metalowe, metale kolorowe 

Obrusy, serwetki 

Obuwie, akcesoria, środki konserwujące 

Ochrona osób i mienia 

Ochrona środowiska, ekologia 

Odkurzacze centralne 

Odlewnie 

Odszkodowania 

Odzież ciążowa 

Odzież damska 

Odzież dziecięca, młodzieżowa 

Odzież jeansowa 

Odzież męska 

Odzież ochronna i robocza 

Odzież skórzana 

Odzież sportowa 

Odzież używana 

Odzyskiwanie danych 

Odżywki i suplementy 

Ogrodnicze usługi, artykuły, sprzęt 

Ogrody botaniczne, zoologiczne 

Okna 

Opakowania i pojemniki 

Opałowe materiały 

Opieka medyczna 

Opieka nad dziećmi i osobami starszymi 

Opony - produkcja, serwis, sprzedaż 

Optyka, instrumenty optyczne, okulary 

Organizacja kongresów, sympozjów, konferencji 

Osuszanie, ocieplanie - sprzęt, usługi 

Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 

Ośrodki, kluby sportowe 

Oświetlenie, lampy 

Outsourcing 

Owoce i warzywa - przetwórstwo, sprzedaż 

Ozdoby świąteczne 

P  

Paintball - sprzęt, pola paintballowe 

Pakowanie, maszyny pakujące 

Paliwa, oleje, smary 

Papier i wyroby papierowe 

Paralotniarstwo - sprzęt, szkoły, loty paralotnią 

Parapety 

Parasole 

Parki linowe 

Parki narodowe 

Parki rozrywki, wesołe miasteczka 

Parki wodne, pływalnie 

Parkingi, parkingowe urządzenia 

Pasmanteria, dodatki krawieckie 

Pasze 

Pensjonaty, ośrodki wczasowe, schroniska 

Pieczarkarnie 

Piekarnie 

Pielęgnacja zwierząt, strzyżenie psów i kotów 

Pirotechnika 

Pizzerie 

Place zabaw - projektowanie, urządzanie 

Planetaria, obserwatoria, centra nauki 

Plastycy - sprzęt, akcesoria 

Płyty, kasety, CD, DVD 

Pneumatyka, sprężarki, kompresory 

Poczta, usługi kurierskie 

Podłogi - parkiety, posadzki, panele 

Podnośniki koszowe, samochodowe, zwyżki 

Pokoje gościnne, domki letniskowe 

Pokrowce, plandeki 

Pomiary, urządzenia pomiarowe 

Pomoc drogowa, holowanie 

Pompy 

Pompy ciepła 

Porty, usługi portowe 



Powozy, bryczki 

Ppoż., sprzęt ratowniczy i gaśniczy 

Prace podwodne 

Prace saperskie 

Prace ziemne i uzbrajanie terenu 

Pralnie, farbiarnie, magiel 

Prawo, kancelarie i radcy prawni 

Projektowanie, zakładanie ogrodów 

Przedszkola 

Przekładnie 

Przemysłowe maszyny i urządzenia 

Przenośniki, taśmy przenośnikowe 

Przeprowadzki 

Przetwórstwo spożywcze 

Przędza i włóczka 

Przychodnie, poradnie, gabinety lekarskie 

Przyczepy, naczepy 

Psychologia, psychoterapia 

Pszczelarskie artykuły 

Public Relations 

R 
Radia samochodowe, car audio, cb 

Radiokomunikacyjne usługi, sprzęt 

Rajstopy, pończochy, skarpety 

Recykling 

Regeneracja, naprawa baterii i akumulatorów 

Rehabilitacja, masaż 

Rehabilitacyjny i medyczny sprzęt 

Reklama i marketing 

Reklamowe akcesoria, gadżety, upominki 

Remonty i usługi budowlane 

Restauracje, bary, puby 

Rękodzieło, kowalstwo artystyczne 

Rolnicze maszyny, artykuły 

Rowery - sklepy, serwis, akcesoria, wypożyczalnie 

RTV, wideo - naprawa, sprzedaż, produkcja 

Rury, kształtki, złączki 

Rusztowania, szalunki 

Ryby - przetwórstwo, wędzarnie, hurtownie rybne 

Rzeczoznawcy 

S  
Sale i domy weselne 

Sale zabaw dla dzieci 

Salony fryzjerskie 

Salony kosmetyczne, odnowa biologiczna, SPA 

Salony samochodowe 

Samochodowe instalacje gazowe - lpg, cng 

Samochody ciężarowe - sprzedaż, naprawa 

Samochody i przyczepy kempingowe - produkcja, 

sprzedaż, serwis 

Sanatoria, uzdrowiska, ośrodki rehabilitacyjne 

Sauny 

Schody, poręcze, balustrady 

Sejfy, kasy pancerne 

Serwis motocykli, skuterów, quadów 

Silniki 

Siłownie 

Sklepy i hurtownie motoryzacyjne 

Sklepy motocyklowe - akcesoria, odzież 

Sklepy zoologiczne - akcesoria, karma dla zwierząt 

Skóry naturalne i sztuczne 

Skrzynie biegów - naprawa, części, sprzedaż 

Skup złomu, metali kolorowych, makulatury 

Soki, napoje, woda 

Solaria 

Spadochroniarstwo - sprzęt, szkoły, skoki 

spadochronowe 

Spawalnicze urządzenia, materiały, usługi 

Sportowe artykuły, sprzęt 

Spożywcze artykuły, dodatki, przyprawy 

Spółdzielnie mieszkaniowe 

Sprężyny - produkcja, sprzedaż 

Sprzątanie 

Sprzęt pływający 

Squash - korty, akcesoria, nauka 

Stacje kontroli pojazdów 

Stacje radiowe, telewizyjne, telewizja kablowa 

Stadniny koni, nauka jazdy konnej 

Stemple, datowniki, pieczątki 

Stocznie - budowa i remonty statków, jachtów, łodzi 

Stomatolodzy, protetycy, ortodonci 

Stowarzyszenia, kluby, związki, fundacje 

Stroje karnawałowe - wypożyczalnie, szycie 

Strzelnice 

Studia nagrań 

Studia tatuażu 

Studnie, studniarstwo 

Sufity podwieszane 

Surowce do kosmetyków 

Suwnice, dźwignice, wciągarki 

Systemy dźwiękowe i nagłośnieniowe 

Szczotki, pędzle 

Szklarze 

Szkło, wyroby szklane 

Szkolenia, kursy 

Szkoły 

Szkoły językowe 



Szkoły narciarskie i snowboardowe 

Szkoły podstawowe i gimnazja 

Szkoły pomaturalne i policealne 

Szkoły ponadgimnazjalne 

Szkoły rodzenia 

Szkoły wyższe 

Szkoły, kursy lotnicze 

Szkółki hodowlane 

Szpitale 

Sztuczna biżuteria, ozdoby 

Sztukateria 

Szyby samochodowe - wymiana, sprzedaż 

Środki ochrony roślin 

Śruby, wkręty, nakrętki, nity 

Świece, znicze 

T   
Tabliczki znamionowe, informacyjne 

Tachografy - legalizacja, serwis, sprzedaż 

Tapety 

Tapicerka samochodowa - renowacja, obszywanie 

Tapicerskie - materiały, usługi 

Targi, wystawy, systemy wystawiennicze 

Targowe place, hale, giełdy 

Tartaki 

Taśmy, taśmy samoprzylepne 

Taxi 

Teatry, filharmonie, opery 

Telefoniczny sprzęt, centrale 

Telefony komórkowe - akcesoria, sprzedaż, naprawa, 

usługi 

Telekomunikacyjne usługi, systemy 

Telemarketing 

Telewizja przemysłowa 

Tenis - korty tenisowe, akcesoria, nauka 

Tkaniny, dzianiny, płótna 

Tłumaczenia 

Torby podróżne, torebki, nesesery, walizki 

Tour operatorzy 

Towarzystwa emerytalne 

Transport, spedycja 

Tresura zwierząt 

Trofea sportowe - puchary, statuetki, medale 

Turbosprężarki - serwis, regeneracja, sprzedaż 

Turystyka 

Tworzywa sztuczne - wyroby, przetwórstwo 

Tytoń i artykuły tytoniowe 

U 
Ubezpieczenia 

Upominki, pamiątki 

Urządzenia czyszczące, myjące - produkcja, sprzedaż, 

serwis 

Urządzenia, usługi biurowe 

Urzędy Gmin 

Usługi archeologiczne 

Usługi pogrzebowe 

Uszczelnienia, uszczelki, materiały uszczelniające 

Utensylia, artykuły pogrzebowe 

W 
Wagi elektroniczne 

Warsztaty samochodowe, autoryzowane serwisy 

Weterynaria 

Wędkarstwo - sprzęt, artykuły, rejsy wędkarskie 

Wideo, DVD - dystrybucja, wypożyczalnie 

Wideofilmowanie 

Wiklina, trzcina, bambus 

Windsurfing, kitesurfing - akcesoria, szkoły, obozy 

Windykacja i obrót wierzytelnościami 

Witraże 

Włókiennictwo 

Woda - uzdatnianie, badanie 

Wodociągi, kanalizacje 

Wózki widłowe 

Wspinaczka - sprzęt, szkoły, ścianki wspinaczkowe 

Wyburzenia, rozbiórki 

Wyciągi, ośrodki narciarskie 

Wydawnictwa 

Wykrywacze, detektory metali 

Wyposażenie banków 

Wyposażenie gabinetów kosmetycznych 

Wyposażenie gabinetów stomatologicznych 

Wyposażenie hoteli 

Wyposażenie salonów fryzjerskich 

Wyposażenie sklepów 

Wyposażenie stacji paliw, warsztatów, myjni 

Wyposażenie statków, jachtów, łodzi 

Wypożyczalnie samochodów 

Wyroby garmażeryjne 

Wyroby gumowe 

Wyroby jubilerskie 

Wysokościowe prace 

Wywóz śmieci, odpadów 

Wzornictwo przemysłowe 

Z 
Zabawki 

Zabezpieczające systemy 

Zabytki - renowacja, konserwacja 

Zakłady lotnicze - produkcja samolotów, serwis, części 

Zamki, kłódki, klucze, blokady 



Zaopatrzenie gastronomiczne 

Zapałki, zapalniczki 

Zasilanie awaryjne 

Zasłony, firanki 

Zboża 

Zdrowa żywność 

Zegary, zegarki, paski do zegarków 

Zielarstwo 

Złomowanie pojazdów, jednostek pływających, 

autokasacja 

Znakowanie, hologramy 

Żaluzje, markizy, rolety 

Żeglarski sprzęt 

Żegluga pasażerska, rejsy wycieczkowe, przeprawy 

promem 

Żłobki 

 

 


