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 _____________________________________________________________اقالم آکواریومی 

، تجهیزات، تزئیناترها، تنظیم کننده ها، ابزار دقیق، تر، پمپ، هیتورپردازی، هوا دهنده، فیل، مبلمان آکواریوم ها، نزینتی ماهی

 تجهیزات جانبی ن، غذا، سالمت، درمان، گیاها

 

 ________________________________________________________________اقالم خاکی 

مان، تجهیزات، تزئینات، سامانه های نورپردازی، غذا، بهداشت، درریوم، سامانه های گرمایشی، اثیه ترااثخزندگان و آمفی بیا، 

 تجهیزات جانبی 

 

  ______________________________________________________ اقالم مربوط به سگ و گربه

 تجهیزات جانبی الم مربوط به دفن حیوانات خانگی، قادرمان، کاغذ و مقوا، افت، بهداشت، ، نظغذا، اسباب بازی جویدنی

 

  ______________________________________________ اقالم مربوط به حیوانات کوچک، جوندگان

 تجهیزات جانبی ت، بهداشت، درمان، کاغذ و مقوا، س ها، غذا، نظافیوانات کوچک، قفح

 

 ________________________________________________________به پرندگان  اقالم مربوط

 تجهیزات جانبی غذا، بهداشت، درمان، کاغذ و مقوا ،دگان قفسی و النه ای، قفس و النه، پرن

 

 ____________________________________________________اقالم مربوط به حیوانات در باغ 

قبت از میک باغ، ملزومات مراسراه باغ، فواره ها، غذای ماهی برکه، رها، پمپ های برکها، فیلت فیلمماهی سردابی، گیاهان مردابی، 

 جعبه های آشیانه سازی نی، زمستانی، فیدرها و جداول زمستابرکه، تجهیزات محافظت از پرندگان، غذای برکه، تجهیزات جانبی 

 

 ____________________________________________________ملزومات مکمل حیوانات خانگی 

ند، طناب، زنجیر، مربترها، بانداژها، مهار، برش، شالق، قالب، کلترها، پتوها، گیهاای سوارکاری، مکمل های غذایی اسب، ورزش ه

 مد روز مربوط به حیوانات هدایا و تجهیزات جانبیوحشی(، اسب و هنر، البسه، بوتیک،  رن )غربالم وستاسباب بازی اسب، اق

نی، هیدروپونیک )آبیاری قطره گیاهان خانگی، گیاهان گلدادستی، حیوانات و گیاهان در منزل،  خانگی، هنر محصوالت صنایع

فواره داخلی، خشک، پات پوری، زنگ بادی، زنگ ها، گل های نی گلخانه، هان، سبد های آویز، میظروف مخصوص گیاای(، 

 اقالم تزئینی ینات آب، تزئ

 

 ___________________________________________________________ماهیگیری تفریحی 

 

 ________________________________________________________منابع تجاری، مالتی مدیا 

 سایر رسانه ها ، یوانات )ویدئو، دی وی دی، و ...(فیلم های حیوانات، نات خانگی و آبزیان، مجالت تجاری، تقویم های حکتب حیوا

 

 ___________________________________________________هی، بسته بندی اتصاالت فروشگا
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اقالم بسته بندی، بسته بندی بندی، تجهیزات و ماشین آالت بسته  ، قفسه های نمایش، اقالم دکوری و تزئینی،اتصاالت، تجهیزات

 تجهیزات جانبی ، ویژه، عالمت زنی، لیبل ها

 

 ___________________________________________________فن آوری خوراک حیوانات خانگی 

ات بسته بندی، ماشین حیطی، اقالم و ملزومفظت بهداشتی، زیست مفظت، محا، کنسرو سازی، محافن آوری پردازشمواد خام، 

 ماشین آالت بسته بندی آالت پردازش، 

 

 _______________________________________________________________سایر موارد 

دی، خدمات نه های محل فروش و کنترل موجواسامشکی، فن آوری اطالعات و ارتباطات، محافظتی متفرقه، ابزار دامپز تجهیزات

 خدمات نترنتی، سامانه های تجاری و فروش، حمل و نقل، تجارت ای

 
 

 

 

 

 

 

 
 


