צפון
מרכז
אולטימו
קסרול
'שטרנפלד ושות
אלנגמי בע"מ
פרולינה
גלריה שטרן
בא לבית
מאיו אסנת
שוק אל חטיב
יוסף בחצר  -יפו
חן טקסטיל
כלבו ישראלי
זועבי עדנאן -נצרת
מתנות שיר
)בילל(סאמר אלהיג'ה
מזכרת בני ברק
דברים יפים
קאזא  -מחאמיד עלי עבד
ספק ייבוא ושיווק כלי בית
אחלה הום סטייל
רווחה קהילתית
דיב ייבוא ושיווק
א.ר מצעי לילך בע"מ
פתשגן דסי
מקבולה צעצועים
בוטיק מתנות קטנות
דאבליו אם וונדרפול מרקט
הכל לבית גני תקווה
קלי"ק קהילה למען יזמות לקשישים עבאדי  -כפר קרע
סמי מהנא פקיעין
פילבו מחסני היבוא בע"מ
א.מ.קארמה יבוא שיווק וסחר בע"מ
נכבדות  -בני ברק
מינימרקט ע.ס.ל עבדאללה
היפר רוזנפלד בע"מ
כל בו עלאא
כל בו זול מלכא  -רחובות
צמח שרותים וניהול  -טבריה
כל בו שבי  -תל אביב
ג'מבו ג'אדהום יבוא ושיווק בע"מ  -עילוט
רינת מתנות מרגשות
דרימס שפרעם
שלם ששת ושעשועים בע"מ
תצוגת אלאמין כלי בית ומתנות  -כפר כנא
ד.י.פ.ס יבוא ושיווק
כפר קרע My Flower -
סעדי כלי בית ומתנות
מתנות אלוורד
בר כל רשתות בע"מ
ישראל קונקשיין  -ירכא
ליליה  -לילי אליה
אנתיקה  -עפולה
כיד ערוץ הקניות
קופנגן  -דני פרץ
חיננית  -רחובות
סלע ארגמן-זכרון יעקב
פינק מרטיני  -בת-ים
אופרה אחרת
מוצארט  -רמלה
אתנחתא-נהריה
אסף אברמוביץ
משתלת הכרמל  -עוספיה
סטוק קפה  -ראשל"צ
תצוגת עבד אלגבאר
כל בו חצי חינם בע"מ
גרדיניה רוז -נצרת
אבו רומי נורה קלאסיקה  -טמרה
השרון
גרדיניה רוז -נצרת
סאג' אלפי כלים בע"מ
סטייל הבא בראנסי ריינה
סמישב בע"מ
שיק גלריה לעיצוב  -מעיליא
נאי דיזיין ייבוא ושיווק בע"מ

מערד דוק אלערוסתצוגת אלוואפה
חיים וייצמן  -הרצליה
שרה גימיק בע"מ
דרום
פיצוץ יהונתן
פורצלן
גלרינה
חנניה וייצמן
החנות של אלין
סופר דולר
א.ג .מוצרי איכות חצי חינם אילת
ג.פ .סמובר בע"מ /הום דיפו
מזכרת אשדוד
אדיב שיווק כל אופקים בע"מ
לבנון מוצרים לבית ערד
דרנא  -שכונה  24ליד פיצה הוט ,רהט
אלף ממלכת הפרחים

קוקנט  -שפרעם
ג'מבו הכל לבית בע"מ-נצרת
פרימיטיבי רמת ישי בע"מ
ירושלים
ש .כהן ספרים בע"מ
כתר אלי
כל בו ירחמיאל
או.טקס בע"מ
דרכי יושר
יואל צוקרמן שיווק ומסחר בע"מ
פרלינו  -ירושלים
שמוט סנטר בע"מ  -ירושלים
יוסף נחמיאס בע"מ

