ელექტრონიკა
ელიტ ელექტრონიქსი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, საბურთალო, ქავთარაძის 3

ელიტ ელექტრონიქსი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, ისთ ფოინთი, ალ. თვალჭრელიძის 2

ელიტ ელექტრონიქსი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, გლდანი, სავაჭრო ცენტრი სითი-მოლი, ხიზაბავრის 3

ელიტ ელექტრონიქსი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, თბილისი ცენტრალი, ვაგზ. მოედ. №2

ელიტ ელექტრონიქსი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, დიღომი, აღმაშენებლის ხეივანი 2ა

ელიტ ელექტრონიქსი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

რუსთავი, შარტავას 4

ელიტ ელექტრონიქსი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

ბათუმი, გორგილაძის 94

ელიტ ელექტრონიქსი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

ბათუმი, ჭავჭავაძის 78/88

ელიტ ელექტრონიქსი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

ზუგდიდი, კიკალიშვილის 6

ელიტ ელექტრონიქსი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

ოზურგეთი, გაბრიელ ეპისკოპოსის 2

ელიტ ელექტრონიქსი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

გორი, ცხინვალის გზატკეცილი 9

ელიტ ელექტრონიქსი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

საგარეჯო, აღმაშენებლის 39

ელიტ ელექტრონიქსი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თელავი, აღმაშენებლის და ალაზნის კვეთა

ელიტ ელექტრონიქსი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

ფოთი, რუსთაველის რკალი 5

ელიტ ელექტრონიქსი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

ახალციხე, მერაბ კოსტავას 39ა

ელიტ ელექტრონიქსი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

ქუთაისი, კ. გამსახურდიას 5

ელიტ ელექტრონიქსი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

ხაშური, კოსტავას ქუჩა 1

ი/მ ლუსინე ნახატაკიან

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

ახალქალაქი, სოფელი დილისკა

ტექნიკა მარტიროს

ელექტრონიკა

ახალქალაქი, ნალბანდიანის N 26

ელო

ტექნიკა

ქუთაისი, რუსთაველის N11

ბეკო

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

ახალციხე, რუსთაველის #46

ბეკო

ტექნიკა

ახალციხე, რუსთაველის N 46

სამზარეულო ტექნიკის მაღაზია ი/მ არევიკ მაგარიან

ტექნიკა

ახალციხე, ძერჟინსკის N 13

იტერა

ტექნიკა

ბათუმი, აკაკი წერეთლის N44

მეგატექნიკა

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

ბათუმი, გორგილაძის 91

ეფლ სითი

მობილურები და აქსესუარები

ბათუმი, გორგილაძისN 34

ვესტელი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

ბათუმი, ჭავჭავაძის გამზ 21

ი/მ სოფიო გიორგიძე

ელექტრონიკა

ბორჯომი, ბილაინის ოფისი, მესხეთის N 4 დ

ტექნიკა ი/მ ნუგზარ შონია

ტექნიკა

ბორჯომი, მესხეთის ქუჩა N 4 (მეგა ტექნიკა)

ტელეფონები ი/მ გიგა შარიქაძე

მობილური ექსესი

ბორჯომი, მესხეთის ქუჩა N7

ბეკო ოქროს ტექნიკა

ტექნიკა

ბორჯომი,მესხეთის ქუჩა N 6

ტექნიკა NEOTEK

ტექნიკა

გორი, ცხინვალის გზატკეცილი N 8

სმარტფონი

ელექტრონიკა

გორი, ჭავჭავაძის N4

ი/მ არსენი მახარაძე

ელექტრონიკა

გორი, ჭავჭავაძის N 37

ი/მ პაატა ქურდაძე

ელექტრონიკა

გორი, ჭავჭავაძის N 43

ტექნიკა სოფიო ყველაშვილი

ელექტრონიკა

გორი, ჭავჭავაძის N13

ტექნიკა MNG

ტექნიკა

გურჯაანი, თამარ მეფის N4

ტექნიკა MNG

ტექნიკა

გურჯაანი, ნონეშვილის N10

ტექნიკა MNG

ტექნიკა

გურჯაანი, ნონეშვილის N2

სამსუნგი მჟავანაძე

ტექნიკა

დედოფლის წყარო, რუსთაველის N4

მეგატექნიკა ელტეკა

ტექნიკა

დედოფლისწყარო, შ.რუსთაველის N .23

ტექნიკა ი/მ გიორგი აბაშიძე

ელექტრონიკა

დუშეთი, აღმაშენებლის N 33

ტექნიკა ოპტიმალი

ტექნიკა

ზესტაფონი, დ. აღმაშენებლის ქ.,№ 69

ევროდიზაინი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

ზესტაფონი, უზნაძის პირველი შესახვევი N2

ტექნიკა ი/მ გიორგი მჭედლიძე

ტექნიკა

ზესტაფონი, ჭანტურიას N 31

ტექნიკა მეგაელიტი

ელექტრონიკა

ზუგდიდი, თაბუკაშვილის N 1

ი/მ ლევან კარბაია

ტექნიკა

ზუგდიდი, რუსთაველის N105, ს/ც ალიანსი

ი/მ კახაბერ ზაქარაია

ელექტრონიკა

ზუგდიდი, სოფელი შამგონა

ევროტექნიკა 2013

ელექტრონიკა

ზუგდიდი, შ.დარასელიას N 12

მეგატექნიკა

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, აგლაძის ქუჩა, ს/ც მეგალაინი

გრანდ ელექტრონიქსი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, აგლაძის ქუჩა, ს/ც მეგალაინი, სართ 3, ოთახი 5

ტექნომიქსი

ტექნიკა

თბილისი, ალ ყაზბეგის 35

ტექნომიქსი

მობილურები და აქსესუარები

თბილისი, ალ ყაზბეგის 35

ალგორითმი

კომპიუტერული ტექნიკა

თბილისი, ამაღლების 21

ტექნობუმი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, აღმაშენებელის 13 კმ

ვესტელი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, აღმაშენებელის 156 (დანიურ სახლთან)

აისთორი

მობილურები და აქსესუარები

თბილისი, ბარათაშვილის 8 (კონკას წინ)

მეგატექნიკა

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, გლდანი (ხიზანიშვილის 1)

გრანდ ელექტრონიქსი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, გლდანი, ხიზანიშვილის 1/16

ლანი1

კომპიუტერული ტექნიკა

თბილისი, გლდანი,ხიზანიშვილის #1

ელექტრონიკა ჯორჯია

ტექნიკა

თბილისი, გლდანი,ხიზანიშვილის #3

ელექტრონიკა ჯორჯია

ტექნიკა

თბილისი, გლდანი,ხიზანიშვილის #3

ვესტელი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, გლდანი,ხიზანიშვილის N 1

TES.GE

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, გურამიშვილის N168

ეფლ სითი

მობილურები და აქსესუარები

თბილისი, ვაკე ჭავჭავაძის N19

ბრენდ ელექტრონიქსი

ტექნიკა

თბილისი, ვარკეთილი ჯავახეთის # 12

გრანდ ელექტრონიქსი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, ვარკეთილი, ჯავახეთის 28

ი/მ ინესა ავეტისოვი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, ვარკეთილის მეტრო

ი/მ ივანე ნასყიდაშვილი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, ვარკეთილის მეტრო

შპს DGCOMP

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, ვარკეთილის მეტრო

დრაივი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, თორნიკე ერისთავის 5, ს/ც საბა

მიკრონი

ტექნიკა

თბილისი, თორნიკე ერისთავის 5, ს/ც საბა

შპს მიკროს

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, ლილო მოლი

ი/მ ნუნუ მანდარია

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, კიდობანი, ცაბაძის N 8

PC Room

კომპიუტერული ტექნიკა

თბილისი, მირიან მეფის N 20

ეფლ სითი

მობილურები და აქსესუარები

თბილისი, პეკინის 13

შაომი საქართველო

მობილურები და აქსესუარები

თბილისი, პეკინის 14

ვესტელი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, რუსთაველის გამზ. 95

ჰიუნდაი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, ს/ც თბილისი მოლი, სართული 3

გრანდ ელექტრონიქსი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, ს/ც ისთ ფოინთი

შაომი საქართველო

მობილურები და აქსესუარები

თბილისი, ს/ც ისთ ფოინთი

მეგატექნიკა

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, ს/ც ისთ ფოინთი

შპს ემ-მობილე

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, ს/ც კიდობანი, ცაბაძის 8, სართული 0, მაღაზია 43

მეგატექნიკა

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, ს/ც ცენტრალი, ვაგზლის მოედანი

ვესტელი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, ს/ც ცენტრალი, ვაგზლის მოედანი, სართული 4

გრანდ ელექტრონიქსი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, საბურთალო, ს/ც სითი მოლი

Iphone US

ტექნიკა

თბილისი, სადგურის მოედანი, ცაბაძის 19, ს/ც პასაჟი, მაღაზიაN 80

გეიმზონა

გეიმინგი

თბილისი, ქავთარაძის 1 ( სითი მოლი საბურთალო , მე-2 სართ )

Xiaomi Authorised Mi Store

მობილურები და აქსესუარები

თბილისი, ქავთარაძის 1 ( სითი მოლი)

მეგატექნიკა

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, ყაზბეგის 70

ელექტრონიკა +

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, ჩაჩავას ქ#2-4-6-8-10-12

ტექნიკა მობილონი

ტექნიკა

თბილისი, ცაბაძის 6

შპს პორტალი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, ცაბაძის 8, ს/ც კიდობანი

შპს ტექნომარკეტი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, ცაბაძის 8, ს/ც კიდობანი

ბესთმობი

ელექტრონიკა

თბილისი, ცაბაძის 8, ს/ც კიდობანი

ინტელ ტექნიქსი

ელექტრონიკა

თბილისი, ცაბაძის 8, ს/ც კიდობანი

შპს დათა

ელექტრონიკა

თბილისი, ცაბაძის 8, ს/ც კიდობანი

ტექნიკა ელიტი

ელექტრონიკა

თბილისი, ცაბაძის 8, ს/ც კიდობანი

შპს სმარტფონი

ელექტრონიკა

თბილისი, ცაბაძის 8, ს/ც კიდობანი

ტექნიკა გიო 2010

ელექტრონიკა

თბილისი, ცაბაძის 8, ს/ც კიდობანი

შპს აიჯობს

ელექტრონიკა

თბილისი, ცაბაძის 8, ს/ც კიდობანი

შპს მრავალძალი 2010

ელექტრონიკა

თბილისი, ცაბაძის 8, ს/ც კიდობანი

შპს ელენჯი

ელექტრონიკა

თბილისი, ცაბაძის 8, ს/ც კიდობანი

შპს ელექტორნიკა +

ელექტრონიკა

თბილისი, ცაბაძის 8, ს/ც კიდობანი

Techno Group

ტექნიკა

თბილისი, ცაბაძის 8, ს/ც კიდობანი

სმარტს კომპიუტერსი

ელექტრონიკა

თბილისი, ცაბაძის 8, ს/ც კიდობანი, სართ 0, მაღაზია N 34

კიდობანი #53

მობილურები და აქსესუარები

თბილისი, ცაბაძის 8, ს/ც კიდობანი, სართ 0, მაღაზია N 53

სავაჭრო სახლი "გოლეთიანი"

მობილურები და აქსესუარები

თბილისი, ცაბაძის 8, ს/ც კიდობანი, სართ3,მაღაზია N 14

Techno Group

ტექნიკა

თბილისი, ცაბაძის N8 ს/ც კიდობანი

მეგატექნიკა

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თბილისი, წერეთლის 140 (გორგიას გვერდზე)

სმარტფონი

ელექტრონიკა

თბილისი, ჭავჭავაძის 4

Iplus

მობილურები და აქსესუარები

თბილისი, ჭავჭავაძის 72 ( ჰოუმარტი)

ტექნიკა ი/მ ნათია ბენიძე

ელექტრონიკა

თბილისი, ჭავჭავაძის N 50ა

გეიმზონა

გეიმინგი

თბილისი, ჭავჭაძის 37 ( ჰოუმმარტი , მე-2 სართ)

ი/მირაკლი ზათიაშვილი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

თელავი, ალაზნის გამზირი N 2

ი/მ ზაზა გიგიტაშვილი

ტექნიკა

თთელავი, ბაზრის მიმდებარედ

ტექნიკა ელენა

ტექნიკა

თელავი, სოფელი კაბალი

ი/მ ნინო ცაბაძე

ელექტრონიკა

კასპი ,სარაჯიშვილის 2

ი/მ ზაზა ჯაბაური

ელექტრონიკა

კასპი სააკაძის N 7

შპს ნინო

ელექტრონიკა

კასპი, პაატას N 4

შპს კასპი ტექნო

ელექტრონიკა

კასპი, სააკაძის N 104

ტექნიკა ი/მ მიხეილ ჟივაძე

ელექტრონიკა

კასპი, სარაჯიშვილის N 2

ი/მ ვალერი ოთიაშვილი

ელექტრონიკა

კასპი, ჩოლოყაშვილისN 15

ტექნიკა ცენტრალური

ტექნიკა

ლაგოდეხი, 26 მაისის ქუჩა # 15

ტექნიკის სახლი დათეკ

ტექნიკა

მცხეთა, სოფელი მუხრანი

მეგატექნიკა

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

რუსთავი, შარტავას 4

ვესტელი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

რუსთავი, შარტავას გამზ,მიმდებ.ტ

VESTEL-საგარეჯო

ტექნიკა

საგარეჯო, სოფელი იორ მუღანლო

ბესტ „მეგატექნიკა“

ტექნიკა

სამტრედია, ბათუ კრავეიშვილის N 13

ტექნიკის მაღაზია ი/მ გიგა ზამთარაძე

ტექნიკა

სამტრედია, ჭავჭავაზის N 1 ბ

ტექნიკის მაღაზია ი/მ შუშანა გვენატაძე

ტექნიკა

სამტრედია, ჭავჭავაძის N 1

ი/მ ლია ბოლქვაძე

მობილურები და აქსესუარები

სამტრედია, ჭავჭავაძის N30

ტექნიკის სახლი ალტჰაუსი

ტექნიკა

სამტრედია, ჯავახიშვილის N 10

My mobile-მარიკა ღუღუნიშვილი

მობილური ექსესი

საჩხერე, გომართელის N 3

მობი

მობილური ექსესი

საჩხერე, გომართლის N 3

ტექნიკის მაღაზია დემა

ტექნიკა

ფოთი, აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია

ტექნიკა თინანო

ელექტრონიკა

ფოთი, ნინოშვილის N 39 ბ51

ტექნიკა გურჯი

ელექტრონიკა

ფოთი, ნინოშვილის N 9 ბ51

ტექნიკა ჯიტექსი

ტექნიკა

ფოთი, ფარნავაზ მეფის N 3

ტექნობუმი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

ქუთაისი, გამსახურდიას 47

ნოვატელ+

ელექტრონიკა

ქუთაისი, ზ.გამსახურდიას N 30

ეკომაქსი

ტექნიკა

ქუთაისი, ზვიად გამსახურდიას N 22

საუკეთესო ტექნიკა - Lider

ტექნიკა

ქუთაისი, ილია ჭავჭავაძის N 41

მეგატექნიკა

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

ქუთაისი, რუსთაველის 99

გეოტექნიკა 2015

ტექნიკა

ქუთაისი, ცხრა აპრილის N 3

მეგატექნიკა

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

ქუთაისი, ჭავჭავაძის 42

ი/მ გიორგი კვიცარაძე

მობილურები და აქსესუარები

ქუთაისი, ჭავჭავაძის N67

მობილაინი

მობილურები და აქსესუარები

ქუთაისი, ჭავჭავაძის N67, ს/ც გრანდ მოლი, მაღაზია N105

ტექნოშოპი

ტექნიკა

ქუთაისი, ჯავახიშვილის N 1

ტექნიკა გიგა ბენიძე

ტექნიკა

ქუთაისი, ჯავახიშვილის N 1

ბეკო(საოჯახო ტექნიკა)

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

ჩხოროწყუ, მშვიდობის N 2

ტექნიკა VTM

ტექნიკა

ხაშური, რუსთაველის N2

grand technics დავით ხმალაძე

ტექნიკა

ხაშური, რუსთაველის N 11

მეგატექნიკა ანო და მარი

ტექნიკა

ხაშური, რუსთაველის N 58

ტექნიკის სახლი კილაძე

ტექნიკა

ხაშური, რუსთაველის N 71

ბეკო(საოჯახო ტექნიკა)

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

ხობი, ცოტნე დადიანის N 180

„ტექნიკის სახლი“ ლიპარიძე

ტექნიკა

ხონი, თავისუფლების N 1

ეზო და სახლი
შპს სეფი

ავეჯი

აბაშა, სოფელი სეფიეთის 1-ლი N 38

ი/მ გულნაზი მოსეშვილი

ავეჯი

ქუთაისი, ილია ჭავჭავაძის გამზ. N 59 ბ. 37

იმ ანნა რაისიან

ავეჯი

ახალქალაქი, თავისუფლების 99

ი/მ ვარდ ჭორუხიან

ავეჯი

ახალქალაქი, სოფ. მურჯახეთი.

ავეჯი ი/მ გრიგორ ჩოლახიან

ავეჯი

ახალქალაქი, წმინდა ნინოს 66.2

საოჯახო ნივთები ახალციხეში

საყოფაცხოვრებო

ახალციხე, ივერიელის N 2ა

ელეფანთი

ავეჯი

ახალციხე, ივერიელის N 51

ავეჯი ი/მ ლაშა მესხიძე

ავეჯი

ახალციხე, ორბელიანის N 45

ნიუ სმაილ

ავეჯი

ახალციხე, პაატა ნათენაძის N 18

ნადათი EMBAWOOD

ავეჯი

ახალციხე, რუსთაველის N 129

ავეჯი ნადათი +

ავეჯი

ახალციხე,საფარის N 10

ავეჯი ი/მ გიგა ნონიაშვილი

ავეჯი

ახმეტა, რუსთაველის 54

ავეჯი ი/მ გიგა ნონიაშვილი

ავეჯი

ახმეტა, რუსთაველის 54

შპს პიკასო ავეჯის სალონი

ავეჯი

ბათუმი, ბაგრატიონის N122

შპს ბადოსი

ავეჯი

ბათუმი, გორგასლის N140

ავეჯის სალონი TDX 555

ავეჯი

ბათუმი, სულაბერიძის N8/87

ი/მ თამაზ ინასარიძე

ავეჯი

ბორჯომი, რუსთაველის N141

ავეჯი ი/მ ვახტანგი ჯოჯუა

ავეჯი

გარდაბანი

ი/მ თეა ბალაშვილი

ავეჯი

გორი, ცხინვალის გზადკეცილი

შპს არება

ავეჯი/საყოფაცხოვრებო

დუშეთი, აღმაშენებლის N 64

ავეჯი ი/მ კიკალიშვილი

ავეჯი

ზესტაფონი, ახალი ბაზრის ტერიტორიაზე.

ავეჯი ი/მ ნათელა დოლაკიძე

ავეჯი

ზესტაფონი, ჭანტურიას N 90

ელიტა

ავეჯი

ზესტაფონი, ჭანტურიას 136

ავეჯი ბაჩუკი ბარამაძე

ავეჯი

ზესტაფონი, ჭანტურიას 42

ავეჯიი/მ ბაჩუკი ბარამაძე

ავეჯი

ზესტაფონი, ჭანტურიას 42

ავეჯი მარინა თორთლაძე

ავეჯი

ზესტაფონი, ჭანტურიას 92

ავეჯი ი/მ მარინა თორთლაძე

ავეჯი

ზესტაფონი, ჭანტურიას 92

ავეჯი ი/მ ფრიდონ კვანტრიშვილი

ავეჯი

ზესტაფონი, ჭანტურიას N 82

ავეჯი ი/მ ვიტალი დათიაშვილი

ავეჯი

ზესტაფონი, ჭანტურიას N 96

ავეჯის სახლი ზესტაფონი

ავეჯი

ზესტაფონი, ჭანტურიას N112

ავეჯი ი/მ თეა ლურსმანაშვილი

ავეჯი

ზესტაფონი, ჭანტურიას N 100

ი/მ დავით ნარმანია

ავეჯი

ზუგდიდი, გამსახურდიას გამზ 28 ბ 36

ი/მ მაკა კუჭავა

საყოფაცხოვრებო

ზუგდიდი, ვახტანგ VI ქუჩა, N 19

შპს დიოსკურია

ავეჯი

ზუგდიდი, კედიას ქ.N 3 ბ.21

ი/მ ჯანდრი ნარმანია

ხალიჩები

ზუგდიდი, კიკალიშვილის N 3

ი/მ მთვარისა ფაცია

ავეჯი

ზუგდიდი, კობახიძის N 68

ი/მ ბადრი ჯაბუა

ავეჯი

ზუგდიდი, რუსთაველის N 108

შპს ლუკა 2015

ავეჯი

ზუგდიდი, რუსთაველის N 129

ი/მ ლევან გერგედავა

ავეჯი

ზუგდიდი, რუსთაველის N 112

ი/მ სოფიკო ზარქუა

ავეჯი

ზუგდიდი, რუსთაველის N 131

ი/მ ირაკლი რიგვავა

ავეჯი

ზუგდიდი, რუსთაველის N 113

ი/მ იზოლდა ქობალია

ავეჯი

ზუგდიდი, რუსთაველსი ქ N 89

ი/მ ჯუმბერ აბლოთია

ავეჯი

ზუგდიდი, რუსთვაელის N 14

ი/მ მამუკა ღვინჯილია

ავეჯი

ზუგდიდი, სარაჯიშვილის N 30

შპს ლანა

ავეჯი

ზუგდიდი, სოფელი ინგირი 9 აპრილის N 73

ი/მ თენგიზ ჭკადუა

ავეჯი

ზუგდიდი, სოფელი ინგირი ი.ვეკუას N 58

ი/მ დევიზი თოდუა

ავეჯი

ზუგდიდი, სოფელი რუხი

ი/მ ნანა კვარაცხელია

ავეჯი

ზუგდიდი, ქუჯის N 12

ი/მ თემურ ზაქარაია

ავეჯი

ზუგდიდი, ჩიქოვანის ქ N 38

ი/მ დიანა ლიპარტელიანი

ავეჯი

თბილისი ფეიქრების N64

თერმა ელექტრონიქსი

საყოფაცხოვრებო

თბილისი, აგლაძის ქუჩა, ს/ც მეგალაინი

ი/მ ვაჟა ხურციძე

ავეჯი

თბილისი, ავჭალა,გელა ჭედიას N1

თეთრეულის და ტექსტილი

თეთრეული და ტექსტილი

თბილისი, ბახტრიონის N 10

ი/მ აივაზ ვეისოვი

ავეჯი

თბილისი, დავით გურამიშვილის N69

შპს ბაბუ

ავეჯი

თბილისი, ერისთავის 5, ს/ც საბა

შპს თორი

ავეჯი

თბილისი, ერისთავის 5, ს/ც საბა

შპს რაჭა

ავეჯი

თბილისი, ერისთავის 5, ს/ც საბა

შპს ვახადათი

ავეჯი

თბილისი, ერისთავის 5, ს/ც საბა

შპს დემე

ავეჯი

თბილისი, ერისთავის N 5,ს/ც საბა

ჯავარა

ავეჯი

თბილისი, ერისთავის ქ.#5

ავეჯი სულხან ქირია

ავეჯი

თბილისი, თემქა, ზღვის უბანი 10 კვარტალი 24 კორპუსის უკან

ავეჯის მაღაზია საბაში

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის #5 ს/ც საბა

შპს მარგარიტა

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის #5 ს/ც საბა

ავეჯი მაგი

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის #5 ს/ც საბა

ავეჯი საბა

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის #5, ს/ც საბა

ეუროსტილ

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის #5, ს/ც საბა

ბარბარე

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის #5, ს/ც საბა

ნიკა 2017

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის #5, ს/ც საბა

ავეჯის მაღაზია საბაში ზურა

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის #5, ს/ც საბა

ავეჯი ნიკოლოზი

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის #5, ს/ც საბა

ავეჯი ლუკა 2016

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის #5, ს/ც საბა

ავეჯი ახალი სახლი

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის #5, ს/ც საბა

ავეჯი არბო

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის #5, ს/ც საბა

ავეჯი შალიკა

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის #5, ს/ც საბა

ავეჯი გიო

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის #5, ს/ც საბა

ავეჯი კუბიკი

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის #5, ს/ც საბა

ავეჯი ბრენდი

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის #5, ს/ც საბა

ავეჯი

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის #5, ს/ც საბა

ავეჯი ი/მ ოლგა სიმონიშვილი

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის #5, ს/ც საბა

ავეჯი მარიამი

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის #5, ს/ც საბა

მეგაპოლი

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის 5, ს/ც საბა

კომფორტი

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის 5, ს/ც საბა

გალატანი

სამზარეულოს ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის 5, ს/ც საბა

ბურსა

მატრასები

თბილისი, თორნიკე ერისთავის 5, ს/ც საბა

ი/მ ერნესტ მირზაშვილი

საბავშვო საწოლები

თბილისი, თორნიკე ერისთავის 5, ს/ც საბა

სადა კომპანი

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის 5, ს/ც საბა

ავეჯის მაღაზია საბაში

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის 5, ს/ც საბა

შპს მარგარიტა

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის 5, ს/ც საბა

ავეჯი საბა

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის 5, ს/ც საბა

ეუროსტილ

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის 5, ს/ც საბა

ბარბარე

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის 5, ს/ც საბა

ნიკა 2017

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის 5, ს/ც საბა

ავეჯის მაღაზია საბაში ზურა

ავეჯი

თბილისი, თორნიკე ერისთავის 5, ს/ც საბა

ავეჯის სახლი ტასო

ავეჯი

თბილისი, მოსკოვის გამზირი 18

ავეჯის საწარმო რიო

ავეჯი

თბილისი, მოსკოვის გამზირი N 8

ავეჯის სახლი ტასო

ავეჯი

თბილისი, მოსკოვის გამძირი #18

Aharon’s Flowers

ყვავილები

თბილისი, ორთაჭალა გორგასლი N 52

შპს გდზ ჯგუფი

ავეჯი

თბილისი, ს/ც საბა

შპს დავითი

ავეჯი

თბილისი, ს/ც საბა

შპს მაია

ავეჯი

თბილისი, ს/ც საბა

შპს ანი

ავეჯი

თბილისი, ს/ც საბა

შპს ანაგიო

ავეჯი

თბილისი, ს/ც საბა

შპს დაბექანი

ავეჯი

თბილისი, ს/ც საბა

შპს ნიუდიზაინ

ავეჯი

თბილისი, ს/ც საბა

შპს რატი

ავეჯი

თბილისი, ს/ც საბა

შპს რბილი ავეჯი

ავეჯი

თბილისი, ს/ც საბა

ი/მ გიორგი ბაძაღუა

ავეჯი

თბილისი, ს/ც საბა

შპს მადონა

ავეჯი

თბილისი, ს/ც საბა

ი/მ ნაზი ჟორჟოლიანი

ავეჯი

თბილისი, ს/ც საბა

შპს გიორგი

ავეჯი

თბილისი, ს/ც საბა

საბავშვო საწოლები

საწოლები

თბილისი, ს/ც საბა

შპს მარიამი

მატრასები

თბილისი, ს/ც საბა(ეზოში)

ავეჯი ი/მ ნანა თარაშვილი

ავეჯი

თბილისი, სავაჭრო ცენტრი კიდობანი, მესამე სართული # 209 მაღაზია

ი/მ არტურ ოგანესიანი

საყოფაცხოვრებო

თბილისი, ცაბაძის 8, ს/ც კიდობანი

ი/მ მაია ცერცვაძე

საყოფაცხოვრებო

თბილისი, ცაბაძის 8, ს/ც კიდობანი

ლივინი

ავეჯი

თბილისი, ჭავჭავაძის 47

ევროპული ავეჯი ზურაბიშვილი

ავეჯი

თელავი, ალაზნის პროსპექტი 4,

ავეჯი იური ჯაშიაშვილი

ავეჯი

თელავი, სოფელი ვარდისუბანში

ი/მ ნანი სოზაშვილი

ავეჯი

თელავი, ჩოხელის N 5

ი/მ ირინე ტურაშვილი

ავეჯი

კასპი, სააკაძის N 98

ი/მ მაია გასიტაშვილი

ავეჯი

კასპი, სარაჯიშვილის N 2

ი/მ ირმა კაკულია

ჭურჭელი

მარტვილი, სოფელი გურძემი

ი/მ ნინო გვარჯალაძე

ავეჯი

ოზურგეთი, რუსთაველის N4

კომფორტული სახლი

ავეჯი

რუსთავი, გოგი დოლიძის 16

შპს ბოლ დიზაინი

ავეჯი

რუსთავი, შარტავას ქუჩა

ავეჯი ნანა თარაშვილი

ავეჯი

სავაჭრო ცენტრი კიდობანი, მესამე სართული # 209 მაღაზია

ავეჯი ი/მ ნოპო ანამარიამი

ავეჯი

სამტრედია, ბაგრატიონის N 15

ავეჯი გიგა

ავეჯი

სამტრედია, თბილისის ქუჩა # 72

ავეჯი გიგა

ავეჯი

სამტრედია, თბილისის ქუჩა # 72

იმ ნონა მსხვილიძე

ავეჯი

სამტრედია, თბილისის ქუჩა #58

ი/მ ნონა მსხვილიძე

ავეჯი

სამტრედია, თბილისის ქუჩა #58

ავეჯი ი/მ გოგიტა გოგიბერაშვილი

ავეჯი

სამტრედია, სააკაძის #4

ავეჯი თამაზ ზამთარაძე

ავეჯი

სამტრედია, ჭანტურიას #2

ავეჯი ი/მ თამაზ ზამთარაძე

ავეჯი

სამტრედია, ჭანტურიას #2

ავეჯი ი/მ მათე ჯახაია

ავეჯი

ფოთი, 9 აპრილის N 22

ავეჯი სანდრო 2017

ავეჯი

ფოთი, 9 აპრილის ხეივანი N 8, ბ. 27

ავეჯი ი/მ ტრისტანი ტაგანაშვილი

ავეჯი

ფოთი, ლიეპაიას 8 ა/57

ავეჯი ი/მ ვიტალი ჯიბლაძე

ავეჯი

ფოთი, ნინო ჟვანიას N 4

ავეჯი ი/მ ეკატერინე ბერაია

ავეჯი

ფოთი, ფარნავაზ მეფის ქუჩა

ავეჯი ი/მ თეა თევზაძე

ავეჯი

ფოთი, ფარნავაზ მეფის ქუჩა

ი/მ ვალერი გიგაური

მეორადი ავეჯი

ქარელი, ნონეშვილის N 21

ი/მ მზია აფშილავა

ავეჯი

ქუთაისი ი. ჭავჭავაძის N59

შპს დაჩი

ავეჯი

ქუთაისი, აბაშიძის ქუჩაზე

ი/მ გვანცა ჯანელიძე

საყოფაცხოვრებო

ქუთაისი, თავისუფლების N 19

ი/მ ლაშა კაპანაძე

ავეჯი

ქუთაისი, ი.ჭავჭავაძის N 59

ი/მ დათო ჩაფიძე

ჭაღები და ფარდები

ქუთაისი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი N58

ი/მ ცირა კოხრეიძე

ჭაღები

ქუთაისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N67

ი/მ თეონა უგულავა

ავეჯი

ქუთაისი, სოფ. ნახახულევი, მე-10 ქ., ხ17

შპს ალფა

ავეჯი

ქუთაისი, სულხან-საბას ქუჩა (ემბავუდი)

ავეჯის საწარმო დავით ლუხუტაშვილი

ავეჯი

ქუთაისი, ჩხობაძის N 2

შპს ბაიაბექა

ავეჯი

ქუთაისი, ჭავჭავაძის 60/1

ი/მ ირინა ვაშაყმაძე

ავეჯი

ქუთაისი, ჭავჭავაძის 62

ი/მ მარიამ სუხაშვილი

ავეჯი

ქუთაისი, ჭავჭავაძის N 55ა

ი/მ ნინო ლილუაშვილი

ავეჯი

ქუთაისი, ჭავჭავაძის N 58

ავეჯი LUKA

ავეჯი

ქუთაისი, ჭავჭავაძის N 9

„მაღაზია დავითი“

ავეჯი

ქუთაისი, ჭავჭავაძის N59ა

ი/მ ხათუნა გურეშიძე

ავეჯი

ქუთაისი, ჭავჭავაძის N59ა

ედელვაისი

ავეჯი

ქუთაისი, ჭავჭავაძის N59ა

ავეჯი კონსტანტინე მოსეშვილი

ავეჯი

ქუთაისი, ჭავჭავაძისN 59

ავეჯი ი/მ ჯაბა რობაქიძე

ავეჯი

ქუთაისი, ჭავჭვაძის 50 ა

ავეჯი ი/მ ჯაბა რობაქიძე

ავეჯი

ქუთაისი, ჭავჭვაძის 50 ა

ავეჯი ი/მ ირმა დათიაშვილი

ავეჯი

ქუთაისი,გუგუნავას N 20 ა

ი/მ მარლენ ქარდავა

ავეჯი

წალენჯიხა, ს.სარიას N 72

ი/მ ბადრი ხაჩიძე

ავეჯი

ხაშური, ბორჯომის ქ 87

ავეჯი სტუდიო

ავეჯი

ხაშური, იმერეთის N 25

ი/მ გიორგი ნაზარაშვილი

ავეჯი

ხაშური, მაისის ქუჩა N 26

ავეჯი თადაგი

ავეჯი

ხონი, ჭავჭავაძის N 5

შპს ანა

საყოფაცხოვრებო

ხულო, ჭავჭავაძის N 1

რემონტი
ი/მ სარქის პაპოიან

მეტალო პლასტმასის კარ-ფანჯრები

ახალქალაქი, სოფელი ბავრა

იმ ანნა რაისიან

მეტალო პლასტმასის კარ-ფანჯრები

ახალქალაქი, თავისუფლების 99

მეტალო-პლასტმასი ჰრანტ კარაპეტიან

მეტალო პლასტმასის კარ-ფანჯრები

ახალციხე, რუსთაველის N 62

ი/მ ზურაბი ყურმაშვილი

სამშენებლო მასალები

ახალციხე, რუსთაველის N 69 ბ

ი/მ მიხაილ გეგამიან

მეტალო პლასტმასის კარ-ფანჯრები

ახალციხე, ხანძთელის N 2

ი/მ გიორგი ეხვაია

მეტალო პლასტმასის კარ-ფანჯრები

ბორჯომი, სააკაძის N 53

საამქრო ზაზა

მეტალო პლასტმასის კარ-ფანჯრები

გურჯაანი, კოსტავას N2

სამშენებლო მასალები ვასილი ჯანელიძე

სამშენებლო მასალები

გურჯაანი, სოფელი ვაჩნაძიანი

შპს დაჩი -2017

მეტალო პლასტმასის კარ-ფანჯრები

დაბა ადიგენი, მებელნიასთან

სანტექნიკა და სამშენებლო ხუსკივაძე

სამშენებლო

ზესტაფონი, რუსთაველის N 182

სანტექნიკა და სამშენებლო ხუსკივაძე

სამშენებლო

ზესტაფონი, რუსთაველის #182

სახურავები მონტერეი

სახურავები

ზესტაფონი, რუსთაველის N 69

სამშენებლო მასალები მეტალის ბაზა

სამშენებლო

ზესტაფონი, სვირის გადასახვევი, სტაროსლესკის 37

სამშენებლო მასალები მეტალის ბაზა

სამშენებლო

ზესტაფონი, სვირის გადასახვევი, სტაროსლესკის 37.

სამშენებლო ბი ემ სი 2011

სამშენებლო

ზესტაფონი, ჭანტურიას N 120

ი/მ ალუდა ტაბატაძე

მეტალო პლასტმასის კარ-ფანჯრები

ზესტაფონი, რუსთაველის N112

ლაზები

სამშენებლო მასალები

ზუგდიდი, გამსახურდიას N 195/25

შპს დემე

სამშენებლო მასალები

ზუგდიდი, ბუკიას N1 ბ18

ი/მ ლევან ჯობავა

მეტალო პლასტმასის კარ-ფანჯრები

ზუგდიდი, ვახტანგ VI ქუჩა, N 21

შპს როსა

სამშენებლო მასალები

ზუგდიდი, რუსთაველის N 38

ი/მ ლანა სიჭინავა

მეტალო პლასტმასის კარ-ფანჯრები

ზუგდიდი, შოთა კიტიას N13

ფეიდალ ჯორჯია-პრემიერ მარკეტი

სამშენებლო მასალები

თბილისი, აგლაძის 8,ს/ც მეგალაინი

შპს უნივერსალი

მეტალო პლასტმასის კარ-ფანჯრები

თბილისი, მოსკოვის გამზირი, გიორგი მდივანის N 25

სამშენებლო ევროსტილი

სამშენებლო

თბილისი, წერეთლის გამზირი (ელიავას ჩასასვლელთან)

ი/მ სოსე სოხაშვილი

შპალერი

თელავი, ვარდოშვილის ქუჩა N 2

მეტალო-პლასტმასი გელოვანი

მეტალო პლასტმასის კარ-ფანჯრები

თელავი, სოფელი წყაროსთავი

სამშენებლო ველო მოტო საქონელი

სამეურნეო

სამტრედია, ჭანტურია N 24

რკინეულობა ბუკია

სამეურნეო

სამტრედია, ჭანტურიას N 8

მეტალოპლასტმასი ი/მ ღვამიჩავა

მეტალო პლასტმასის კარ-ფანჯრები

ფოთი, 9 აპრილის ხეივანი N 10

მეტალოპლასტმასი ი/მ ჯუგუ შურღულაია

მეტალო პლასტმასის კარ-ფანჯრები

ფოთი, აღმაშენებლის N 41

სამშენებლო-ფოთი

სამშენებლო

ფოთი, კოსტავას N14

სამშენებლო-მაგუ

სამშენებლო

ფოთი, კოსტავას N44

ი/მ სოსო ჭანტურია

მეტალო პლასტმასის კარ-ფანჯრები

ფოთო, ცხრა აპრილის N13ა

შპს მეგა

სამშენებლო მასალები

ქუთაისი, თავისუფლების N 19

შპს სამება

სამშენებლო მასალები

ქუთაისი, მარჯანიშვილის ქუჩა N 6

მამულიჩი

სამშენებლო

ქუთაისი, ნიკიას N11

ბერეტა

სანტექნიკა

ქუთაისი, ჭავჭავაძის N15

ნადა

სამშენებლო მასალები

ჩხოროწყუ, ჟული შარტავას N 5

შპს დრაკონი

სამშენებლო მასალები

წყალტუბო

მეტალოპლასტმასი ი/მ ზაზა ტუკვაძე

მეტალო პლასტმასის კარ-ფანჯრები

წყალტუბო, სოფელი ქვიტირი

შპს პაატა და კომპანია

სამშენებლო მასალები

ხაშური, ავტოსადგური

ი/მ ზურაბ ლაბაძე

მეტალო პლასტმასის კარ-ფანჯრები

ხაშური, ოქტომბრის N 158

სამშენებლო მარი

სამშენებლო

ხაშური,სააკაძის N 18

ნადა

სამშენებლო მასალები

ხობი, ცოტნე დადიანის N 195

სილამაზე და ჯანმრთელობა
Nailsotry

ესთეტიკური ცენტრი

ახალციხე, ივერიელის 2

სტომატოლოგიური კლინიკა ი/მ სუსანნა სიდორკინა

სტომატოლოგიური კლინიკა

ახალციხე, კოსტავას 184/25

“ლ“ამუღ L’amour

ესთეტიკური ცენტრი

ახალციხე, კოსტავას N 55

სტომატოლოგიური კლინიკა ი/მ ლია ბუცხრიკიძე

სტომატოლოგიური კლინიკა

ახალციხე, პაატა ნათენაძის N 2 (თიბისი ბანკის შენობა, 2 სართული)

ნიუ სმაილ

სტომატოლოგიური კლინიკა

ახალციხე, პაატა ნათენაძის ქუჩა, N 18

სტომატოლოგიური კლინიკა ი/მ ნანა გიორგაძე

სტომატოლოგიური კლინიკა

ახალციხე, წერეთლის N 4

სტომატოლოგიური კლინიკა ჰეფი სმაილინგ

სტომატოლოგიური კლინიკა

ახალციხე,ბორჯომის N 49

სტომატოლოგიური კლინიკა თაფლდენტი

სტომატოლოგიური კლინიკა

ბათუმი, ს. ხიმშიაშვილის N94ა, ბ. 12

სტომატოლოგიური კლინიკა ი/მ მალხაზ ჟოჟაძე

სტომატოლოგიური კლინიკა

ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის გამზირი N 71 ა

სტომატოლოგიური კლინიკა ბედნიერი ღიმილი

სტომატოლოგიური კლინიკა

ზუგდიდი, გამსახურდიას N 32

სტომატოლოგიური კლინიკა ი/მ რუსუდან კანკია

სტომატოლოგიური კლინიკა

ზუგდიდი, კედიას N 20

სტომატოლოგიური კლინიკა ი/მ მარიკა მელია

სტომატოლოგიური კლინიკა

ზუგდიდი, კედიას N 24

სტომატოლოგიური კლინიკა ი/მ ნინო ოჩიგავა

სტომატოლოგიური კლინიკა

ზუგდიდი, კოსტავას N 11

სტომატოლოგიური კლინიკა ლალი დენტი

სტომატოლოგიური კლინიკა

ზუგდიდი, ლაზის N10

სტომატოლოგიური კლინიკა თეონა

სტომატოლოგიური კლინიკა

ზუგდიდი, რუსთაველის N 89

სტომატოლოგიური კლინიკა დავითი ხაბურზანია

სტომატოლოგიური კლინიკა

ზუგდიდი, სოფელი დარჩელი

სტომატოლოგიური კლინიკა ნანა

სტომატოლოგიური კლინიკა

ზუგდიდი, შ.რუსთაველის N 88 ბ/3

შონი დენტი

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, მარშალ გელოვანისN4

ROYAL’S DENT როიალს დენტ

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, აკაკი წერეთლის N 55

სტომატოლოგიური კლინიკა დენტუსი

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, აღმაშენებლის 175 - ლებანიძის №1 (კვეთა)

სტომატოლოგიური კლინიკა სმაილი

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, ბახტრიონის N 11, ბინა N 57ა

სტომატოლოგიური კლინიკა family dent+

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, ბახტრიონის ქუჩა N22

სტომატოლოგიური ნეო

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, გაგარინის 4 ა

სტომატოლოგიური კლინიკა ესკულაპი

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, გამრეკელის 1 (ყოფილი კუტუზოვი)

სტომატოლოგიური კლინიკა Deo Dent - დეოდენტი

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, გლდანი, ხიზანიშვილის N 8

სტომატოლოგიური კლინიკა იმპლა

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, გლდანის 3 მკრ, კ №13, ბ №82

სტომატოლოგიური კლინიკა ზეტადენტი ნატალია

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, გურამიშვილი გამზ. კორპ. 35ა

სტომატოლოგიური კლინიკა 32 დენტი

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, გურამიშვილის 7ა, კორ 4, ბ27

სტომატოლოგიური ინოვა

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, დიდუბე, წერეთლის 141 ა

სტომატოლოგიური ეკა დენტი

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, ვაჟა ივერიელის N 24

აფრა

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, ვაჟა ფშაველას N 45 1 კვარტალი კორპუსი 24 ბ 2

სამკურნალო რეაბილიტაციის ცენტრი - ავერსი

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, ვარკეთილი 3, 2 მრ, სესილია თაყაიშვილის ქუჩა N 1

ზარქო დენტი

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, ვარკეთილი, ჯავახეთის #8

ზარქო დენტი

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, ვარკეთილი, ჯავახეთის #8

N&N დენტჰაუს

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, ვარკეთილი, ჯავახეთის ქუჩა N 33

ალბა-დენტი

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, ზურაბ ჭავჭავაძის N9 (პლეხანოვზე ბავშვთა თეატრთან)

სტომატოლოგიური კლინიკა plura denti

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, თემქა მე 3 მიკრო #2 კვარტალი 34 კორპუსი

სტომატოლოგიური კლინიკა რეკომენდ დენტი

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, თემქა მე-10 კვარტალი, კორპუსი 25, ფართი 1ა

სტომატოლოგიური I & M DENTAL

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, ი. ჭავჭავაძის 22

სტომატოლოგიური კლინიკა ლუკა

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, იაშვილის N 12

ესთეტიკური ცენტრი არტი

ესთეტიკური ცენტრი

თბილისი, ილია ჭავჭავაძის N 43

სტომატოლოგიური კლინიკა ლლ დენტი

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, იონა მეუნარგიას N68,ბ24

სტომატოლოგიური კლინიკა დენტალ ჰოუმ

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, ირ. აბაშიძის N 40

სტომატოლოგიური I & M DENTAL

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, კეკელიძის 16

მომსახურება სითი ლუქსი

ესთეტიკური ცენტრი

თბილისი, მელიქიშვილის N 22

სტომატოლოგიური კლინიკა სმაილ ქეარი

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, მიცკევიჩის N 34

სტომატოლოგიური კლინიკა გრინმედი

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, ნაძალადევის რაიონი, ლიახვის , N1-ა;N20

სტომატოლოგიური კლინიკა სითი სმაილი

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, ნუცუბიძის N 82, 3 სად, 2 სართული

სტომატოლოგიური ცენტრი

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, პეკინის 43, ბ 60

სტომატოლოგიური კლინიკა ი/მ მადონა ზაქარეიშვილი

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, პეტრე ქავთარაძის N 33

სტომატოლოგიური კლინიკა ეფლდენტი

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, ფალიაშვილის N118

ინოვაციური სტომატოლოგიური ცენტრი

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, წერეთლის # 49

მორ ბიუთი ესთეთიკური ცენტრი

ესთეტიკური ცენტრი

თბილისი, წერეთლის N 118

ინოვაციური სტომატოლოგიური ცენტრი

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, წერეთლის N 49

მედი

სტომატოლოგიური კლინიკა

თბილისი, ხომლელის N 2

სტომატოლოგიური კლინიკა ი/მ ჯულიეტა ჯავახიშვილი

სტომატოლოგიური კლინიკა

თელავი, აკაკი წერეთლის N 3

ი/მ ნინო შაშურაშვილი

სტომატოლოგიური კლინიკა

თელავი, ერეკლე მე-2 ის გამზირი N 8

სტომატოლოგიური კლინიკა ი/მ შორენა ხუციშვილი

სტომატოლოგიური კლინიკა

კასპი, სააკაძის N 5ბ

სტომატოლოგიური კლინიკა ი/მ ანა გარუჩავა

სტომატოლოგიური კლინიკა

სენაკი, გორგასლის N 44

სტომატოლოგიური კლინიკა ი/მ მაია ხვიჩია

სტომატოლოგიური კლინიკა

სენაკი, ვაჰანიას N 44

სტომატოლოგიური კლინიკა ი/მ ნათია ხარბედია

სტომატოლოგიური კლინიკა

სენაკი, წმინდა ნინოს N 18

ი/მ მანანა მოწონელიძე

სტომატოლოგიური კლინიკა

სურამი, აღმაშენებლის N206

შპს დენტალ-კლასი

სტომატოლოგიური კლინიკა

ფოთი, წმ ნინოს N 3/35

სტომატოლოგია თამარ დენტი

სტომატოლოგიური კლინიკა

ქუთაისი, ა.პუშკინის #12/14

სტომატოლოგია თამარ დენტი

სტომატოლოგიური კლინიკა

ქუთაისი, ა.პუშკინის #12/14

სტომატოლოგიური სალომე ცნობილაძე

სტომატოლოგიური კლინიკა

ქუთაისი, ახალგაზრდობის გამზრი 66

სტომატოლოგიური სალომე ცნობილაძე

სტომატოლოგიური კლინიკა

ქუთაისი, ახალგაზრდობის გამზრი 66

სტომატოლოგიური კლინიკა amdenti

სტომატოლოგიური კლინიკა

ქუთაისი, დავით აღმაშენებლის N138

როიალ დენტალ-ცენტრი

სტომატოლოგიური კლინიკა

ქუთაისი, თამარ მეფის N3

სტომატოლოგიური კლინიკა ირაკლი დენტი

სტომატოლოგიური კლინიკა

წალენჯიხა, სოფ.ლია

სტომატოლოგიური კლინიკა ი/მ ნინო ნუცუბიძე

სტომატოლოგიური კლინიკა

წყალტუბო

შპს დადუ

აგრო

ქუთაისი, ნიკიას N 8

ი/მ გრიგორი ბადასიან

აგრო

ახალქალაქი, თამარ მეფის N 51

აგრო ი/მ მამუკა მამუკაშვილი

აგრო

ახალციხე , თამარაშვილის მიმდებარე ტერიტორია

სამეურნეო მაღაზია ი/მ ჯაბა ზაზაშვილი

აგრო

ახალციხე, აბასთუმნის გზატკეცილი, N3

ი/მ ჯაბა გოზალოვი

აგრო

ახალციხე, ვალე მანველიშვილის N 9

ი/მ ავთანდილი მათნაძე

აგრო

ახმეტა, სოფელი მატანი

შპს გრინ ლაბ

აგრო

ბათუმი, ზ.გორგილაძის N 63

აგრო

აგრო ი/მ ჯუმბერ ზირაქაძე

აგრო

ბაღდათი, წერეთლის ქ#11

ი/მ ნოდარ ლამაზოშვილი

აგრო

დედოფლისწყარო, ბარათაშვილის N2

აგროზესტაფონი

აგრო

ზესტაფონი, აღმაშენებლის N 57

სამეურნეო მაღაზია გაბრიჭიძე

აგრო

ზესტაფონი, რუსთაველის #174

იმ ირაკლი ხიჯაკაძე

აგრო

ზესტაფონი, რუსთაველის #176

იმ ირაკლი ხიჯაკაძე

აგრო

ზესტაფონი, რუსთაველის #176

„მცენარეთა დაცვა“კობა

აგრო

ზესტაფონი, რუსთაველის N 69

სამეურნეო მაღაზია გაბრიჭიძე

აგრო

ზესტაფონი, რუსთაველის N 174

სასოფლო სამეურნეო კაპიტო მსხილაძე

აგრო

ზესტაფონი, ჭანტურიას #2

სასოფლო სამეურნეო კაპიტო მსხილაძე

აგრო

ზესტაფონი, ჭანტურიას #2

აგრო იმერეთი III

აგრო

ზესტაფონი, ჭანტურიას 25

ტექნიკის და შხამქიმიკატები შეყილაძე

აგრო

ზესტაფონი, ჭანტურიას N 42

შპს როიალ +

აგრო

ზუგდიდი, ბუკიას N 3 ბ.46

ი/მ გურიელი ჯიქია

აგრო

ზუგდიდი, დუდუ მეგრელია N 11ა

ი/მ ლევან გულორდავა

აგრო

ზუგდიდი, თავისუფლების N 32

ი/მ დალი გოგოხია

აგრო

ზუგდიდი, კედიას N 25

აგრო მიხეილ მამფორია

აგრო

ზუგდიდი, რუსთაველი ქ. # 158ა

აგრო ი/მ მიხეილ მამფორია

აგრო

ზუგდიდი, რუსთაველი ქ. # 158ა

ი/მ პაპუნა კვარაცხელია

აგრო

ზუგდიდი, რუსთაველის N 133

ი/მ გიგა შენგელია

აგრო

ზუგდიდი, სოფელი ჯიხაშკარი ც.დადიანის ქ. N 37

ი/მ ვასილ თორდია

აგრო

ზუგდიდი, სოფელი ჩხორია

შპს ზიონი

აგრო

ზუგდიდი, სოხუმის N 77

ი/მ რომანი შენგელაია

აგრო

ზუგდიდი, წერეთლის N 14

აგროვიტა-დიდუბე

აგრო

თბილისი, ა. წერეთლის გამზ 143

აგროვიტა-დიდუბე

აგრო

თბილისი, ა. წერეთლის გამზ 143

აგრო კავკასიონი გლდანი

აგრო

თბილისი, გლდანი, მეტროს თავზე ბაზარში

მაიაგრო

აგრო

თბილისი, კ.კაპანელის N 14

გრონომი ნექსტ +

აგრო

თბილისი, მოსკოვის გამზირი N 2

აგროვიტა

აგრო

თბილისი, მოსკოვის გამზირიN2

აგრო რევაზ ჭაბუკაშვილი

აგრო

თბილისი, ჩუღურეთის რაიონი, სოლომონ ქურდიანის N 24

აგრო ი/მ მალხაზი ზირაქაშვილი

აგრო

კაჭრეთი , (გალფის წინ)

აგრო სუნგულაია

აგრო

ლანჩხუთი, ნინოშვილის N60

ი/მ ბესიკ სილაგავა

აგრო

მარტვილი, ადამიას N 1

ი/მ ხუტა პატარაია

აგრო

მარტვილი, სოფელი ბანძა

ი/მ ზურაბ ქიმუცაძე

აგრო

ოზურგეთი, დ.კლდიაშვილის N 28

მცენარეთა დაცვის საშუალებები

აგრო

ოზურგეთი, თაყაიშვილის 21

შპს რომა 555

აგრო

ოზურგეთი, თაყაიშვილის N 14

აგრო სუნგულაია

აგრო

ოზურგეთი, სანაპიროს N3

ი/მ გიგა მიგინეიშვილი

აგრო

სამტრედია, სააკაძის N6

სამეურნეო ბელა იჟევსკი

აგრო

სამტრედია, ჭანტურიას N 14

აგრო ი/მ თეიმურაზ მენაბდე

აგრო

სამტრედია, ჭანტურიას ქუჩა #2

აგრო ალვა

აგრო

საჩხერე, თამარ მეფის 17

ი/მ დავითი წულაია

აგრო

ფოთი, კოსტავას N 47

აგრო ი/მ ზვიად ბოჭორიშვილი

აგრო

ქუთაისი , ნიკიას ქუჩა # 20

აგრო ი/მ ზაზა როხვაძე

აგრო

ქუთაისი, ჭავჭავაძის ქუჩაზე N 46

ი/მ კახა ვაჩეიშვილი

აგრო

ჩოხატაური, დუმბაძის N 74ა

აგრო სუნგულაია

აგრო

ჩოხატაური, დუმბაძის N20

აგრო ი/მ ზურაბ ყალიჩავა

აგრო

ჩხოროწყუ, გობეჩიას N 15

შპს ალი 2020

აგრო

ჩხოროწყუ, სოფელი ჭოღა

აგრო მაღაზია 1000 წვრილმანი ოთინაშვილი

აგრო

წეროვანი, დევნილთა დასახლება რიგი 14 , N 817

აგრო ნექტარი

აგრო

ჭიათურა, 9 აპრილის 45

აგრო ი/მ ბადრი ლაბაძე

აგრო

ჭიათურა, მაღაროელთა მოედანი

აგრო ი/მ რევაზ ბერაია

აგრო

ხობი, დადიანის N 210

აგრო ი/მ გოგიტა ავალიანი

აგრო

ხონი, ი.ჭავჭავაძის N 3

აგრო ი/მ ვარლამ რუხაძე

აგრო

ხონი, ჭანტურიას N 5

სხვა
მესხური ოდა

სასტუმრო

ახალციხე, თაყაიშვილის N 24

პერა დონნა

ფეხსაცმელი

ახალციხე, ივერიელის 2ა, მაღაზია N 22

ტანსაცმლის მაღაზია ფიქრია

ტანსაცმელი

ახალციხე, ივერიელის ქუჩა N 2

ტანსაცმლის მაღაზია ფიქრია

ტანსაცმელი

ახალციხე, ივერიელის ქუჩა # 2

ი/მ ნინო მელიქიძე

ჰობი და სპორტი

ახალციხე, კოსტავას N 59

სასტუმრო რაბათი

სასტუმრო

ახალციხე, რაბათის ციხესთან

ქემფთრეველი - Camptravel

ტურისტული კომპანია

ახალციხე, რუსთაველის N 105

რესტორანი რაბათი

მომსახურეობა

ახალციხე, ხარისჭირაშვილის N 1

ფელო

ავტო

ბათუმი, ტბელ აბუსელიძის N 26

ი/მ ჯონი ნარმანია

ჰობი და სპორტი

ზუგდიდი, რუსთაველის N 19

ი/მ გიორგი გულორდავა

სპორტული მაღაზია

ზუგდიდი, შოთა კიტია N 8

VINOR

ავტო

თბილისი, ბელიაშვილის N2

ი/მ ხათუნა ყალიჩავა

ოქრო-ვერცხლი

თბილისი, ვარკეთილის მეტრო

BERETTA/ბერეტა“

ავტო

თბილისი, კოსმონავტების სანაპირო N21

BERETTA/ბერეტა“

ავტო

თბილისი, კოსმონავტების სანაპირო N23გ

ი/მ იური შალამბერიძე

ტანსაცმელი

თბილისი, ლილოს ბაზრობა,სექტორი ბ6, მაღაზიაN 41

ევროპული საბურავები

საბურავები

თბილისი, მ. გელოვანის გამზირი, მევენახეობის ინსტიტუნტის მოპირდაპირე მხარეს

ვუნდერკინდი

ჰობი და სპორტი

თბილისი, მოლი, მე-3 სართული, მაღაზია “ვუნდერკინდ”

Aharon’s Flowers

ყვავილები

თბილისი, ორთაჭალა გორგასლი N 52

BERETTA/ბერეტა“

ავტო

თბილისი, სტანისლავსკის ქ.N 5, მაღაზია N3

სატელაიტი

სახანძრო სამეთვალყურეო სისტემები

თბილისი, წერეთლის 10

სატელაიტი

სახანძრო სამეთვალყურეო სისტემები

თბილისი, წერეთლის N 10

აკუსტიკა

მუსიკალური ინსტრუმენტები

თბილისი, წერეთლის N142

HOTEL სნუპი

ცხოველთა მომსახურეობა

თბილისი, წყნეთი

SCHOOL სნუპი

ცხოველთა მომსახურეობა

თბილისი, წყნეთი

DOG სნუპი

ცხოველთა მომსახურეობა

თბილისი, წყნეთი

მეია

ფეხსაცმელი

თბილისი,ჭავჭავაძის N43

შპს სნაიპერი

იარაღის მაღაზია

ოზურგეთი, კლდიაშვილის N1

ი/მ ბექა ცეკვავა

სათამაშოების მაღაზია

სენაკი, ჭავჭავაძის N88

სპორტული მაღაზია ი/მ ინგა გელოვანი

სპორტული მაღაზია

ფოთი, კოსტავას ქუჩა

ავტონაწილები მარინა საჯაია

ავტო

ფოთი, ფარნავაზ მეფის 1/5

„ოტო მოტო“

ავტო

ქუთაისი, გუგუნავას N 7

ეკომაქსი

ავტოსამრეცხაოს დანადგარები

ქუთაისი, ზვიად გამსახურდიას #22

სათამაშოები ემთოიზი

სათამაშოების მაღაზია

ქუთაისი, ჭავჭავაძის N49ა

სამონადირეო შევარდენი

სამონადირეო

ქუთაისი, ჭავჭავაძის 24/1

ალდა

ავტო

ხელვაჩაური, სოფელი თხილნარი

