
 

 

 
 
 
 

 פירוט סוגי העסקים הנכללים בקטגוריות –מקרא צבעים 
 

הלבשה , אופנת גברים, אופנת ילדים, ביגוד, אופנה, הלבשה
, שמלות ערב, ביגוד ספורט, בגדי תינוקות, בגדי ים, תחתונה

שמלות כלה 

 

 הנעלה אורטופדית , הנעלת ספורט, נעלי ילדים, הנעלה
, כובעים, שעונים, תכשיטים, ארנקים, תיקים, אביזרי אופנה

כיפות 
 

 סבונים , בית מרקחת, מוצרי טיפוח, פארם, קוסמטיקה

, מסגריה, סנדלריה, דואר, תיווך, משרד, סלולרי, change, בנק
, מרפאה, ביטוח, משרד, מעבדה, מכבסה, בית דפוס, צורף, שען

ניקוי יבש , גיהוץ, אינסטלציה, קליניקה, מתפרה

 

ציוד , אלקטרוניקה, מוצרי חשמל, אביזרי חשמל, גז, צילום
 תאורה, מחשבים, דיו, תקשורת

 

ציוד , עטים, כלי כתיבה, ספרים, בובות, צעצועים, אופטיקה
 סרטים, קומיקס, משחקי מחשב, לאומנות

 

עיצוב , אביזרי בית, כלי בית, תמונות, אומנות, מזכרות, מתנות
כלי , מצעים, מזרנים, יודאיקה, אהילי אורז, טקסטיל לבית, הבית
ציוד , כלי בישול, מוצרי ניקוי, שטיחים, שמיכות פוך, מיטה

 פרחים, טבק, לעוגות

 

  סלון כלות, סלון יופי, מספרת כלבים, מספרה, מעצב שיער
, קרמיקה, פרקטים, בדים, דלתות, ארונות, ריהוט, חומרי בניין

 ציוד סניטרי, שיש, מטבחים, סוככים
 

, גלידריה, פיצריה, בורגר, חומוסיה, פלאפל, שווארמה, מזון
, בית קפה, סושייה, מסעדה, מיצים, קונדיטוריה, מאפיה, יוגורטיה

 פאב

 

, שוקולד, ממתקים, קיוסק, פירות וירקות, מוצרי טבע, מוצרי מזון
, אלכוהול, ויטמינים, פיצוחים, תבלינים, דגים, קצבייה, מעדנייה

 מזון דגים

 

ציוד , ציוד ספורט, ציוד לחיות מחמד, כל בו, לא מוגדר, אחר
, מוצרי עישון, מוצרי קפה, מוצרי עור, מוצרי תינוקות, טיולים

, מוסיקה, ציוד אירועים, ציוד אורטופדי, ציוד רפואי, ציוד תפירה
מוצרים , חרוזים, עתיקות, רקמה ממוחשבת, כלי נגינה, דיסקים

, עירייה, אופניים, מועדון כושר, אביזרי מין, מכונות תפירה, לאשה
מעונות , חניון, קניון, מרכז מסחרי, בית מלון, משטרה, בית כנסת

, מחסן, סטודיו, מרכז מחול, ס לריקוד"ביה, ס"ביה, סניף, יום
, מפתחות וסכינים, גן ציבורי, כיכר, מרכז תרבות ופנאי, מרכזייה

 קונספט, פירסינג וקעקועים, שוק

 

לבן  ('בניין מגורים וכו)לא מסחרי 
 

 תיווך נכסים לרשתות ובעלי עסקים בפריסה ארצית

www.kmr.co.il    ל"      דוא077-4551556:   טלפון   46101 הרצליה     4. ד.  ת :info@kmr.co.il 
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