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糖尿病筆記

運動星球: «運動星球»

雀雀看電影: «雀雀看電影» «焦點影人» «金馬獎» «電影評

論» «電影專題» «奧斯卡» «影城影院»

MICE News Philippines: « MICE News Philippines»

«Economy» «entertainment» «sport» «Tech» «Top News»

«World»

007 Auto
1 Shot: «1 Shot» «特別企劃» «知識庫» «精選酒聞» «經典調

酒介紹» «葡萄酒知識» «誠實酒記» «調酒知識» «其他烈酒

知識» «其他調酒知識» «名家專欄» «啤酒知識» «威士忌知

識» «小編遊記» «新品開箱» «日本酒知識»

100室內設計: «100室內設計» «設計文章»

101 News: «101 News» «生活新聞» «社會新聞» «金門澎湖

馬祖» «花東» «苗栗» «雲林» «高雄» «財經新聞» «兩岸新聞

» «南投» «台北» «台南» «台中» «嘉義» «國際新聞» «宜蘭»

«屏東» «彰化» «政治新聞» «教育» «文化» «新竹» «新北»

«桃園»

1111玩出競爭力: «1111玩出競爭力» «假日何處去»

1111人力銀行: «1111人力銀行» «產經新聞網聚焦產業動

態、幸福企業、求職求才»

17 News: «17 News» «A台北新聞» «A台北新聞» «B台中新聞

» «B台中新聞» «C基隆新聞» «C基隆新聞» «焦點頭條» «產

業財經» «社會新聞» «D台南新聞» «D台南新聞» «E高雄新

聞» «E高雄新聞» «F新北新聞» «F新北新聞» «G宜蘭新聞»

«G宜蘭新聞» «H桃園新聞» «H桃園新聞» «K苗栗新聞»

«K苗栗新聞» «M南投新聞» «M南投新聞» «N彰化新聞»

«N彰化新聞» «O新竹新聞» «O新竹新聞» «P雲林新聞»

«P雲林新聞» «Q嘉義新聞» «Q嘉義新聞» «T屏東新聞»

«T屏東新聞» «U花蓮新聞» «U花蓮新聞» «V台東新聞»

«V台東新聞» «W金門新聞» «W金門新聞» «X澎湖新聞»

«X澎湖新聞» «健康醫學» «兩岸話題» «地方新聞» «影音新

聞» «影視娛樂» «人物專訪»

2000 Fun: «2000 Fun» «APPS GAME» «電競消息» «ONLINE

GAME» «PC GAME» «WEB GAME» «會員好康»

2008 Xianzhang
2100next
2GameSome: «2GameSome» «article» «news»

2udn
3C新報: «3C新報» «Android» «APP» «Apple» «相機» «筆記

型電腦» «網路» «遊戲軟體» «軟體系統» «iOS» «PC» «周邊»

«市場訊息» «平板» «影音裝置» «手機» «時尚» «汽車»

4gamers.com..tw
518熊班: «518熊班» «職場熊報»

591
7car.tw: «7car.tw» «玩家觀點» «眾泰» «長期測試» «間諜目擊

» «騎乘心得» «試駕報導» «摩托訊息» «新聞頻道» «新車發

表» «新車發表» «本站觀點» «二輪觀點»

85 Cafe
8891汽車交易網
99 Bill
A Plus: «A Plus» «Android» «Apple» «Apple Watch» «生活新

聞» «科技新聞» «精選文章» «eReady» «開箱介紹»

«Gogoro» «GoShare» «HomePod» «iOS» «iPadOS»

«macOS» «PBGN新聞» «PGO電動車» «watchOS» «宏佳騰

智慧電車» «中華 eMOVING»

Abc好車網: «Abc好車網» «更多最新消息»

Acbel
Accupass: «Accupass» «特選活動» «生活體驗» «經營心法»

«美味佳餚» «藝文生活» «視聽饗宴» «親子同樂» «趨勢分享

» «公益活動» «功能優化» «場地推薦» «學習課程» «採點心

得» «探索技巧» «操作教學» «活動紀實»

Adaround.blogspot.tw
Advertising and Marketing Online
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Advisers: «Advisers» «火線話題» «特輯內文316» «特別報導»

«特別報導60» «特別企劃» «特企內文151» «管理講堂» «管

理講堂163» «行銷講堂» «行銷講堂245» «名家專欄368»

«名人談保險» «名人專訪» «國際視野» «國際視野198» «專

欄部落格356» «成功團隊» «成功人物» «成功人物75» «每

月特輯»

Age Of Queer
Agtv News: «Agtv News» «直播線上» «科技趨勢» «遊戲指

南» «醫療亮點» «農業互聯» «公益弱勢» «國際脈動» «地方

生活» «娛樂八卦» «工商廣編» «政治經濟» «文化藝術» «旅

遊美食» «時事社會» «校園社區»

AHK Taiwan: «AHK Taiwan» «News»

AISP情報顧問服務: «AISP情報顧問服務» «綠能科技

Green Energy Technology» «運算系統

Performance Computing» «金融科技FinTech» «電動車

Electric Vehicle» «電子商務與數位經濟

eCommerce & Digital Economy» «行動與寬頻應用服務

Mobile and Broadband Application» «行動技術裝置

Mobile Technology & Devices» «資通安全Cybersecurity»

«資訊服務與軟體IT Service & Software» «趨勢前瞻技術創

新Innovation Foresight Program» «創新事業營運模式

Innovation Business Models» «半導體產業

Semiconductor Industry» «媒體科技趨勢

Media Tech Trends» «應用IC與關鍵零組件

Application IC & Components» «數位生活型態與需求

User Behavior Insight» «數位轉型Digital Transformation»

«數位治理與法遵Digital Governance and Regulation» «新

興垂直應用Emerging Vertical Application» «新世代行動

通訊Beyond 5G Communications» «智慧生活科技

Smart Living Technology» «智慧移動Smart Mobility» «智

慧連網關鍵零組件Intelligent Networking Components»

«智慧聯網Internet of Things» «智慧醫療

Smart Healthcare» «智慧行動運算

Smart Mobile Computing» «智慧製造

Smart Manufacturing» «智慧城市Smart City» «東亞十國

地區資通訊產業／市場報告ICT Country Reports» «中國大

陸區域經濟與產業趨勢China’s Economy & Industry» «人

工智慧Artificial Intelligence» «企業與家庭網路Enterprise

and Home Network»

ALBA : «ALBA»

Alberthungblog

Alive
Android APK: «Android APK» «Android影片» «遊戲

Games» «軟件 Apps» «Tablet平板» «Wear OS手表» «新聞

資訊» «使用教學»

Apatw: «Apatw» «近期活動» «每月芳名錄»

Apple Almond (Taiwan): «Apple Almond (Taiwan)»

«AirPods專區» «AirTag專區» «App推薦» «Apple TV專區

» «Apple Watch» «Apple Watch專區» «特斯拉» «產品好物

推薦» «開箱評測» «電腦科技» «HomePod專區» «iCloud活

用術» «iOS» «iWork教學» «Mac» «Mac照片管理術»

«Mac郵件管理術» «Mac備忘錄活用術» «Mac新手入門»

«Mac檔案管理術» «Office小技巧» «捷徑腳本» «最新消息»

«桌布專區»

Apple Daily: «Apple Daily» «Entertainment» «Health» «動

新聞 (Video)» «即時 (Realtime)»

Aptg
Arch: «Arch» «Video»

Art Emperor: «Art Emperor» «焦點新聞» «焦點人物» «藝術

產業» «藝術新聞» «國際新聞» «專題企畫» «展覽活動»

Artouch: «Artouch» «藝術產業» «藝術觀點» «藝術新聞»

Asia Electrik Sound: «Asia Electrik Sound» «電音小知識

» «音樂精選» «音樂分享» «資訊新聞» «輕鬆一下» «Trap潮

流興起» «未分類» «人物介紹»

Asia-e-medical.com: «Asia-e-medical.com» «話題Issue»

«專業Pro» «人物Profile»

Asian Economy News Agency
Asmag.com: «a&s exclusive» «Asia News» «Banking /

Finance» «Correctional Facilities / Public Services»

«Education» «Gaming» «Home» «Hospitality» «Industrial /

Manufacturing» «Industrial IoT» «Industry News»

«Infrastructure & Utility» «Integrated systems» «News»

«Office / Corporate» «Police / Military» «Residential

Security» «Retail shops / Restaurants» «Smart & Safe

City» «Smart Building & Home» «Stadiums / Event

Venues» «Supplier’s News» «Transportation» «Vertical

Solutions»

Asmag.com..tw: «Asmag.com..tw» «行業應用» «技術交流»

«新聞»

Audix
Auo
Auto-graphic.com: «Auto-graphic.com» «4x4» «AUTO
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GRAPHIC TV» «CAR FANS車迷天地» «clacars» «concars»

«HIGH TECH科技傳真» «NEW COMERS車壇新秀»

«PEOPLE車界人事» «PERFORMANCE CARS性能基本教

義派» «PROMOTIONS好康優惠» «RECENT POSTS最新

貼文» «SPECIAL FEATURES特別報導» «tuncars»

Automotive Research And Testing Center:
«Automotive Research And Testing Center» «知識服務»

«最新消息»

Autonet.com..tw: «Autonet.com..tw» «Car channel» «Car

news» «Tech» «Test» «World»

Autoweek
Az Travel
《數位之牆》: «《數位之牆》» «產業動態»

【民視FTV】: «【民視FTV】» «生活» «社會» «美食» «體育»

«財經» «國際» «政治»

よしのん的網站教室: «よしのん的網站教室» «Bing/

Yahoo» «CSS教學» «環球 IT新聞» «研究報告» «社交媒體»

«科技新聞» «精選教學» «綜合 IT新聞» «網頁界面設計»

«網頁製作» «網頁寄存» «網賺資訊» «網賺教學» «聯盟行銷

» «香港 IT新聞» «Facebook» «Google» «Google» «Google»

«Google Adsense» «HTML教學» «SEO» «SEO教學»

«TradeDoubler site verification 3154240» «Twitter»

«WordPress教學» «YouTube» «其他» «分析» «分析» «分析»

«實用工具» «數碼產品» «企業來稿» «使用 Namecheap購

買 SSL»

Baby Club
Babyhome: «Babyhome -» «生活 (Life)» «育兒 (Parenting)»

«部落客 (Blogger)» «關係 (Relationships)» «購物

(Shopping)» «Info: Babyhome» «懷孕 (Pregnant)» «教養

(Education)» «旅食 (Traveling)»

Babyou
Bajenny
Banbi斑比美食旅遊
Bangweb: «Bangweb» «街頭生活» «足球王者» «名人看板»

«本格專欄»

Basketball Lab: «Basketball Lab» «SBL / WSBL» «學生籃

球» «廠商合作專區»

Bc3ts
Beautiful Life Television
BeautiMode
Beauty Upgrade: «Beauty Upgrade» «APP/遊戲» «生活雜

貨» «生活風格» «美甲造型» «美食旅行» «美髮造型» «美妝

保養» «職場大小事» «護髮保養» «健康生活» «台灣美食»

«台灣旅行» «國外美食» «國外旅行» «女孩心事» «彩妝»

«星座占卜» «時尚穿搭» «時尚造型» «時尚配件» «保養»

Beauty美人圈: «Beauty美人圈» «生活 Life» «美妝 Beauty»

«美食旅行» «醫美» «開箱試用» «電影快訊» «髮型» «兩性

話題» «名人駐站 Blogger» «夯貨» «娛樂新聞» «專訪» «彩

妝» «明星 Celebrity» «明星潮流» «時尚 Fashion» «時尚話

題» «減肥健康» «潮流穿搭» «保養»

Bella: «Bella» «特別企劃(Special)» «美容(Beauty)» «配件

(Accessories)» «Lifestyle» «時尚(Fashion)» «人物(People)»

Bench Life: «Bench Life» «Apple» «硬體零組件» «網路與通

訊技術» «遊戲與週邊裝置» «行動通訊裝置» «製造、設計

與半導體» «趨勢與分析» «軟體與應用» «儲存裝置與設備»

«市場八卦» «情報資訊» «伺服器»

Benq: «Benq» «News»

Between Gos: «Between Gos» «生活風格» «職場穿搭»

«Outfit & Beauty»

Bg3: «Bg3» «社會» «科技» «美食» «遊戲» «能源» «體育» «財經

» «軍事» «健康» «女人» «娛樂» «房產» «教育» «新聞» «旅

遊» «汽車»

Bike In
Bioguard: «Bioguard» «Focus News» «Industry News»

Bios Monthly: «Bios Monthly» «BIOS閱讀» «BIOS音樂»

«人物專訪»

Biwen News: «Biwen News» «3C» «生技» «生活資訊» «科

技» «紡織» «美食» «股市» «金融» «金控» «航太運輸» «銀

行» «鋼鐵» «零組件» «電腦周邊» «電子代工» «電機» «電信

網通» «食品» «農業» «傳產» «其他» «其他» «其他» «其他»

«其他» «半導體» «基金» «塑化» «學名藥» «展覽活動» «建

商» «房地產» «新藥» «期貨» «代銷» «仲介商» «保險» «保

健»

Blog Addmusic
Bo News
Bo6s: «Bo6s» «兩岸國際» «專題區» «活動區» «消費旅遊» «交

通財經» «人文休閒»

Body: «Body» «Cook» «美好身體» «Delight» «開始瘦身»

«Oriented» «Table» «Yourself»

Bomb01
Bouncin
Bow Foxpro
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Brew-asia
Bureau of Foreign Trade
Business Next (數位時代): «科技» «行銷» «首頁» «fc»

«創業» «影音» «技能» «人物»

Business Today: «Business Today» «競爭力

(Competitiveness)» «財經時事 (Goods events)» «品味人生

(Taste Life)» «幸福熟齡 (Happy mature age)» «投資理財

(Investment in Advanced Financial)» «今選頻道 (Today’s

election channel)»

Business Weekly: «Business Weekly» «產業動態 (Industry

News)» «百大良醫» «科技 (Tech)» «管理心法

(Management of the Heart)» «精選文章» «精選書摘» «經

營創業 (Business venture)» «編輯精選» «美食 (Food)»

«美容» «美股» «ETF» «退休計畫» «職場力 (Career)» «職場

修練 (Workplace Discipline)» «選股心法» «股市» «致富故

事» «良醫健康網» «英文學習 (English Learning)» «藝術時

尚 (Art Fashion)» «防癌» «陸股» «雜誌文章» «養生» «觀點

(Opinion)» «觀點新聞» «設計 (Design)» «財經 (Business)»

«貸款» «趨勢報導 (Trend Reports)» «Feature» «Magazine»

«WOW點子» «個人理財» «個人理財 (Personal Finance)»

«健康 (Health)» «優生活 (Alive)» «兩岸 (Two shore)» «兩

性» «台股» «哈佛之後的人生 (Harvard after Life)» «商周

財富網» «商周書摘 (Week Summaries)» «國際

(International)» «圖片故事» «圖解新聞» «地產風雲 (Real

Estate Situation)» «執行長聊天室 (Chief Executive Chat

Room)» «基金» «外幣» «大師開講 (Master Lecture)» «好

食» «娛樂 (Entertainment)» «存款» «封面摘要» «影音故事

» «影像中心» «心靈» «心靈成長 (Spiritual Growth)» «成功

者故事 (Success)» «房地產» «投資焦點 (Investment

Focus)» «政府補助» «教育 (Education)» «新知» «旅遊

(Travel)» «時事 (News)» «消費» «減肥» «今日總覽

(Today)» «今日最新» «保險»

Buzz Hand: «Buzz Hand» «爆笑可愛» «生活百科» «社會萬

象» «健康綜合» «命理測驗» «時事娛樂» «暖心感人»

Buzzorange: «Buzzorange» «科學新知» «非讀book» «評論»

«Rss» «Tech Orange» «全球公民意識» «創業故事» «定義未

來生活» «文化觀察» «新人才» «人物故事»

BWE商周編輯顧問 (Advisor to business . . .

C Jay Tech: «C Jay Tech» «Android評測» «App評測» «科技

新聞中心» «筆電與電腦週邊» «電動車» «電動機車»

«Gogoro系列報導» «HomeKit» «iPhone、iPad、配件»

«Tesla系列報導» «Tesla在家充電» «Tesla保養費用» «智

慧家電» «汽機車»

C4IT News Channel
Camera food girl
Capture@: «Capture@» «產業訊息» «遊戲電玩» «運動娛樂»

«全站總覽» «圖輯新聞» «展演活動» «影像紀錄» «消費科技

»

Car Video
Career.com..tw: «Career.com..tw» «職場新聞»

Carexpert.com..tw: «Carexpert.com..tw» «電動車» «試車

資訊» «車展專區» «台北車展» «售後市場» «國內» «國外»

«大衛談車事» «巴黎車展» «市場分析» «新車資訊» «日內瓦

車展» «東京車展» «東京改裝車展» «汽車科技» «汽車安全»

«法蘭克福車展» «洛杉磯車展»

Carguide: «Carguide» «試駕報導» «車壇新聞» «國內試車»

«國內新聞» «國外試車» «國外新聞» «奢豪特區» «專題企劃

» «摩托專區» «活動訊息» «促銷新訊»

Carpe Diem: «Carpe Diem» «熱門新訊 News» «錶壇動態

Blog»

CarStuff人車事: «試車報導» «賽車新聞» «車型比拼» «車

市新聞» «輪胎特區» «홈페이지» «兩輪世界» «專題報導»

«新車價格» «汽車改裝» «人車軼事»

CARTURE車勢文化: «CARTURE車勢文化» «車視視覺玩

美» «車試新車試駕» «車識知識» «車市新聞» «車廝專題／

集評» «車是？與車無關» «車世社會責任» «車事觀點»

Cava: «Cava» «Beauty» «Entertainment» «Fashion» «Lifestyle»

«View ALL» «View ALL» «View ALL» «View ALL»

Cens: «Auto Parts and Accessories» «Electronics and

Computers» «Exhibition Highlights» «Furniture»

«Hardware» «Industry In-Focus» «Industry Reports»

«Insiders’ Views» «Lighting» «Machinery» «Powersports»

«Supplier News» «Taiwan Industry Updates»

Central Bank of The Republic of China
Cerpass Group: «Cerpass Group» «News Release»

Chan Chao Exhibition Hall
Channel-Auto汽車頻道: «焦點新聞» «經典名車» «週週

報» «試駕印象» «賽事活動» «홈페이지» «品牌故事» «國際

新聞» «國內試駕» «國內新聞» «專題報導» «新聞»

Cheers: «Cheers» «Cheers解讀» «Cheers影音» «熱門網摘»

«獨家調查» «理財» «理財不難» «生活» «生活風格» «看企
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業» «管理360» «總編輯會客室» «EMBA» «逛校園» «遇見

人資長» «遊留學» «部落格» «能力UP» «酷青發聲» «藝文

Talk» «頭痛問題看過來» «觀點» «高效工作» «讀書會» «負

能量bye» «趣學習» «輕管理» «TOP 20» «充電» «全球動態»

«品味Sense» «外語通» «多媒體» «好元氣» «專訪集» «專欄»

«巧用錢» «徐重仁» «心關係» «快活Play» «快活日子» «拼超

業» «新鮮人週報» «新女力» «星座論» «曹先進» «求職通»

«人物» «人生課» «人緣加值» «人際學»

Chew People: «Chew People» «Art» «Column» «Feature»

«People» «Style»

Chip123: «Chip123» «Chip1--基礎元件» «Chip2--系統整合»

«Chip3--創新應用» «產業動態» «開放資源»

Choyce: «Choyce» «Choyce廚房» «Choyce享生活» «瑞士»

«維也納 vienna» «義大利» «親子互動閱讀樂» «體驗式教養

» «LAX洛杉磯» «NYC紐約» «SFO舊金山» «Tohoku»

«U.S.A.美國» «台灣親子遊» «台灣好好味» «台中» «小小孩

大主廚» «德國» «歐洲自助» «法國»

Chrma
Cio.com..tw
Circle: «Circle» «Essay» «Experiment» «Graphic Design»

«Inspiration» «Typography» «Zine»

Citizen of the Earth, Taiwan
City Talk: «City Talk» «連江縣» «金門縣» «全台灣» «台北市»

«台中市» «新北市»

Civilmedia: «Civilmedia» «燦爛時光會客室» «獨立在線»

«環境» «石化圍庄–走出廚房，走上街頭的工業災民» «移

民/工» «都更» «電子報» «農水署約聘勞工只領2萬4工會

力爭團協、嗆政府「低薪國恥」» «公庫節目» «公庫企劃»

«勞工» «原民» «惡靈退散» «懶人包» «人權»

CK101
CMoney: «CMoney» «Articles-295630» «追訊» «Finance»

«Technology» «建議» «投資網誌»

CNA English News: «Business» «Cross-strait» «Culture»

«Homepage» «Latest» «Politics» «Science & Tech»

«Society» «Sports»

cnews.com..tw: «cnews.com..tw» «生活匯流LIFE» «金融

匯流FINANCIAL» «觀點匯流VIEWPOINT» «訊息匯流

INFORMATION» «調查匯流SURVEY» «健康匯流HEALTH»

«國際匯流INTERNATIONAL» «數位匯流DIGITAL» «新聞匯

流NEWS»

Cnyes: «Cnyes» «ADR» «A股 (A shares)» «A股: 盤勢» «A股:

金融理財» «A股: 公告» «A股: 報摘» «A股: 新股» «A股: 期

貨» «A股: 權證» «A基金» «A基金:市場分析» «焦點

(Focus)» «生活» «產業 (Industry)» «產業: 生化» «產業: 網

路» «產業: 能源» «產業: 醫藥» «產業: 航空運輸» «產業:

銀行» «產業: 電 (Industry: Electric)» «產業: 電腦» «產業:

電機電器» «產業: 證券» «產業: 賭場遊戲» «產業: 光電»

«產業: 其他» «產業: 半導體» «產業: 媒體» «產業: 手機»

«經理人專訪» «總覽 (Overview)» «美股 (U.S. stocks)» «美

股: 盤勢» «美股: ETF» «美股: 報摘頭條» «美股: 深度報導

» «美洲» «部會» «能源 (Energy)» «能源:電力» «能源:太陽

能» «金屬» «興櫃 (Emerging)» «興櫃:興櫃公告» «興櫃:

興櫃新聞» «頭條» «頭條» «頭條» «頭條» «頭條» «頭條

(Headline HK Stock)» «頭條 (Headline TW Stock)» «頭條

(Headline US Stock)» «頭條 (Headlines)» «行業» «評等»

«黃金 (Gold)» «個股» «個股» «個股 (Stock)» «個股 (US

Stock)» «券商» «即時分析» «即時市況» «台灣» «台股

(TAIEX)» «台股: 焦點股» «台股: 盤勢» «台股: ETF» «台股:

選擇權» «台股: 融資券» «台股: 公告» «台股: 券商» «台股:

台期指» «台股: 報摘頭條» «台股: 三大法人» «國際股

(International shares)» «國際股: 美洲個股» «國際股: 外資

» «國際股: 歐股個股» «國際股: 亞股個股» «圖片 (Photo

List)» «基金 (Fund)» «基金動態» «外資 (Foreign

investment)» «外匯 (Exchange)» «外匯: 市場傳言» «外匯:

深度分析» «外匯: 人民幣» «大行報告» «央行» «宏觀

(Macro)» «宏觀:美洲宏觀» «宏觀:台灣宏觀» «宏觀:大陸

宏觀» «宏觀:歐洲宏觀» «宏觀:港澳宏觀» «宏觀:亞洲宏

觀» «快訊» «快報 (Bulletin)» «房產 (Cnyes House)» «指標

» «指標 (Index)» «指標: 美洲指標» «指標: 台灣指標» «指

標: 大陸指標» «指標: 歐洲指標» «指標: 港澳指標» «指標:

亞洲指標» «排行 (Ranking)» «排行:生活新聞» «排行:美

股新聞» «排行:興櫃新聞» «排行:全站新聞» «排行:台股

新聞» «排行:圖片新聞» «排行:外匯新聞» «排行:指標新

聞» «排行:時事新聞» «排行:港股新聞» «排行:滬深股新

聞» «新台幣» «時事 (Event)» «時事:選舉» «時事:要聞»

«時事:軍事» «時事:兩岸» «時事:國際聚焦» «時事:併購

&破產» «晨星» «期貨 (Futures)» «期貨: CRB指數» «期貨:

盤勢» «期貨: 債券» «期貨: 外資» «未上市 (Not listed)»

«歐股» «海外» «深度 (Depth)» «深度: 鉅亨看世界» «深度:

名人談話» «深度: 深度分析» «深度: 人物專訪

(Interview)» «中資公 (Chinese Company)» «港股» «港股

(Hong Kong stocks)» «港股: 盤勢» «港股: 盤中異動» «港
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股: 紅籌» «港股: 藍籌» «港股: 公告» «港股: 報摘» «港股:

恒指期貨» «港股: 新股» «港股: 權證» «亞股»

Comment News Website
Compal: «Compal» «2» «3» «4» «5» «›» «»»

CompoTech Asia: «CompoTech Asia» «策略&營運» «專題»

«市場&商機» «技術&應用»

Computerdiy: «Computerdiy -» «2015 Computex» «2016

Computex» «2016 Computex專區» «特別企劃 (Special

Feature)» «硬碟機 (Hard Drive)» «筆記型電腦» «網通»

«網通設備» «週邊» «鍵盤» «隨身碟» «零組件

(Components)» «電源供應器 (Power Supplier)» «音響 /

耳機» «顯示卡 (graphics card)» «顯示器» «記者會直擊»

«記憶體 (Memory)» «記憶卡» «讀卡機» «光碟機» «固態硬

碟 (Solid State Drive)» «平板電腦» «散熱器 (heat sink)»

«新聞» «智慧裝置» «智慧手機» «更正啟事» «校園活動»

«桌上型電腦» «桌上型電腦 /筆電 (Desktop / laptop)»

«機殼 (chassis)» «活動» «中央處理器 (CPU)» «主機板

(motherboard)» «滑鼠»

Cool
COOL-STYLE流行酷報
Cos Dna
Cosmopolitan Taiwan: «Cosmopolitan Taiwan»

«Beauty» «焦點美妝 (Focus Beauty)» «男人真心話 (Man

truth)» «瘋旅遊 (Crazy travel)» «美肌保養 (Beauty

maintenance)» «Entertainment» «運動瘦身 (Sports thin)»

«職場必勝 (Workplace win)» «電影新訊 (Movie News)»

«風格潮人 (Style influx of people)» «髮型保養 (Hair

maintenance)» «Fashion» «Lifestyle» «Love» «Topic»

«Update» «健康飲食 (Healthy diet)» «名人花邊 (Celebrity

lace)» «型男直擊 (Sportsman hit)» «娛樂速遞

(Entertainment courier)» «嬌點話題 (Topics)» «微女神專

欄 (Micro-gods column)» «性愛悄悄話 (Sexual whisper)»

«戀情教戰 (Love to teach war)» «時尚新聞 (Fashion

news)» «柯夢tv (Ke dream tv)» «潮流穿搭 (Trend wear)»

Council for Hakka Affairs
Covenants Watch
Craftsmanship Insights: «Craftsmanship Insights» «技

職國際趨勢» «技職學堂» «技藝技能競賽» «政策制度法規»

Crossing.cw.com..tw
Csr One : «Csr One » «新聞永續發展相關新聞資訊報導»

Ctimes: «Ctimes» «» «(全文)» «AR» «Art» «物聯網» «科技部 »

«科技論壇» «網通技術» «达梭系统 » «mmWave » «News»

«Qualcomm» «VR» «出版中心» «工控自動化» «整合安全效

能的新一代雙模無線模組» «新品中心» «機械»

Ctitv
Ctwant: «焦點» «熱線» «生活首頁» «直擊» «看更多» «社會首

頁» «精品» «綜合» «美容» «美旅» «運動» «評論» «調查»

«財經首頁» «健康» «即時» «國際首頁» «大陸» «大條» «娛

樂首頁» «專題» «專欄» «政治首頁» «時尚» «時事» «最新»

«人物» «人物» «人物» «漂亮首頁»

Cutiefive’s Fashion Neverland
Cyber Rider: «Cyber Rider» «AEON» «AEON EV» «Aprilia»

«BENELLI» «BIMOTA» «街車» «超跑» «輕擋車» «NEW» «品

牌» «多功能» «大型速克達» «巡航» «復古» «休旅»

cyclingtime.com/tw.html
焦點時報: «焦點時報» «焦點» «生活» «產業» «社會» «運動»

«達人» «苗栗縣» «頭條» «頭條» «頭條» «財經» «軍、警、

消防» «台中市» «嘉義縣» «嘉義市» «國際» «城市» «專題»

«彰化縣» «影音» «政治» «文教» «新竹縣» «新竹市» «桃園

市»

照護線上

熊痞痞vs兔眠眠
熱血台中: «熱血台中» «百貨公司» «老虎城» «逢甲夜市» «離

島旅遊» «sogo百貨» «北部旅遊» «南投旅遊» «台灣旅遊»

«台北旅遊» «台中火鍋» «台中燒肉» «台中牛排» «台中甜點

» «台中生活» «台中異國料理» «台中租車» «台中素食» «台

中美食» «台中美式料理» «台中義式料理» «台中醫院» «台

中韓式料理» «台中飲料» «台中餐廳» «台中親子餐廳» «台

中超商» «台中車行» «台中冰店» «台中創業» «台中吃到飽»

«台中咖啡» «台中夜市» «台中宵夜» «台中寵物» «台中寺廟

» «台中小吃» «台中居酒屋» «台中房屋» «台中攻略包» «台

中旅遊» «台中日式料理» «台中早餐» «台中早午餐» «台中

景點» «台中水電» «台中泰式料理» «台中中式料理» «台中

港式料理» «台中住宿» «台中便當» «多國料理» «大遠百»

«大里夜市» «媒體採訪» «忠孝夜市» «新竹旅遊» «新光三越

» «新時代購物中心» «旱溪夜市» «未分類» «東海夜市» «桃

園旅遊» «一中夜市» «中部旅遊» «中友百貨» «澎湖旅遊»

熱情先決: «熱情先決» «認真生活» «商業觀察» «工作筆記»

«休息一下»

獨立評論

獨家報導: «獨家報導» «焦點人物» «熱門話題» «獨家筆陣»

«藝術與財富» «財經產業動態» «身心靈幸福學» «健康醫療
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» «名家專欄» «地方新聞» «活動資訊»

玩全台灣旅遊網

現代婦女基金會

理財網 (MoneyDJ): «《企劃專題》不畏震盪，亞債3大利

多後市看升» «研究報告 (Research report)» «科技» «科技

新報» «程式交易» «美股» «能源» «金融 (Financial)» «首頁

» «首頁 (Home)» «黃金» «IQuote» «MoneyDJ» «債創新»

«台股» «台股 (Taiex)» «基金 (Fund)» «基金新聞 (Fund

News)» «投資聚光燈 (Investment spotlight)» «新聞

(News)» «日本» «歐洲» «中國»

理財周刊-致富關鍵 (Moneyweekly): «財神廟»

«Home»

環境資訊中心: «環境資訊中心» «環境節日» «自然生命印象»

«詩情畫意» «午安環境» «原民狩獵有沒有問題？» «台灣新

聞» «國際新聞» «地球公民通訊» «專欄» «新聞» «新聞懶人

包» «時事專題» «林里之間» «中國新聞» «享綠生活» «你來

報報»

生命力新聞: «生命力新聞» «App» «獨立音樂» «獨立書店»

«環境永續» «環境保護» «環保用品» «環保經濟» «社區營造

» «紀錄片» «繪畫寫真» «通用設計» «開放資料» «議題導讀»

«身心障礙．病友» «LGBTQ» «偏鄉教育» «兒少．銀髮»

«動物保護» «勞工．更生人» «原住民．移民工» «友善農業

» «嚴肅遊戲» «在地經濟» «地方創生» «大學責任» «女性．

男性» «媒體傳真» «學生創業» «專業報導» «惜食續食» «手

感經濟» «教育創新» «教育深耕» «文化培力» «文史空間»

«次文化» «民眾劇場» «清寒．街友» «人權維護» «人權維護

»

生活興奮劑 (L.Dope): «生活興奮劑 (L.Dope)»

«Accessary /飾品» «Apparel /時裝» «Art /藝術» «Bags /

包袋» «Beauty /正妹» «Book /書本» «Build /建築»

«COLUMN專欄» «Cosmetic /美妝» «Eyewear /眼鏡»

«FEATURE特集» «Food /美食» «Game /遊戲» «Graphic /

塗鴉» «Interior /商業及空間設計» «Mobile /手機»

«Movie /電影» «Music /音樂» «NEWS新聞» «OPINION

評論» «Shoes /鞋子» «Sport /運動» «Style /風格» «Tech

/科技» «Toy /玩具» «Trans /運輸工具» «Typography /

字體» «Watch /鐘錶» «Web /網站»

癮科技 (Addiction Science and Technology): «癮

科技 (Addiction Science and Technology)» «App» «產業消

息» «科學新知» «科技應用» «遊戲天堂» «開箱評測» «蘋果

新聞» «雲端服務» «專家觀點» «應用教學» «文化創意» «新

品資訊» «新奇搞笑» «人物專訪»

癮車報 Incar: «特別企劃» «重點新聞» «頭條新聞» «首頁»

«趣味離奇» «跑房車» «m-benz» «台北車展» «國際車展»

«國際新聞» «國內新聞» «性能車» «性能車款» «新車發表»

«汽車常識» «深度試駕»

看雜誌

真晨報: «5550555.com» «社會事» «要聞» «兩岸生活圈» «北

台灣» «北京大小事» «南台灣» «有話說» «中/東台灣»

社團法人台灣長期照護專業協會

社團法人台灣民宿協會

社會及家庭署

社企流 (Social flow): «社企流 (Social flow)» «生態環境»

«產業創新» «社會創業家» «綠色金融» «健康福祉» «優質教

育» «公共治理» «城鄉發展» «多元共融» «影響力職涯» «氣

候行動» «永續飲食»

秋刀魚サンマ

科學月刊: «科學月刊» «科技報導» «精選文章與其他» «評論»

«News Focus» «封面故事» «專訪» «專欄»

科學人雜誌 (Scientific Journal): «物理» «環境與氣候

» «生物學» «神經科學» «科哲與科學史» «科學人觀點» «科

學人新聞» «經濟與社會» «總編輯的話» «醫學» «首頁» «語

言學» «資訊科學» «new趨勢報導» «化學» «地球科學與地

質» «天文與航太» «心理學» «教育與政策» «數學» «人類學»

«人工智慧» «演化»

科技狗 3c Dog
科技新柚 (New pomelo technology)
秒捷新聞: «秒捷新聞» «生活育樂新聞» «秒ＧＯ購物網» «總

統府新聞» «台南市新聞» «嘉義市新聞» «新北市新聞» «中

央焦點新聞»

第一次診斷糖尿病迷思 –講糖: «講糖»

精誠資訊

紛你的 (Have yours): «主頁»

紫金文化事業股份有限公司

經理人月刊 (Manager Monthly): «經理人月刊

(Manager Monthly)» «自我管理» «行銷業務» «專欄» «工

作術»

經新聞: 經News
經濟部投資審議委員會

經濟部標準檢驗局

經濟民主連合

綠色公民行動聯盟
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網管人NetAdmin: «產業趨勢» «首頁» «專題報導» «技術專

欄» «深度專訪»

網路資訊雜誌 (Internet news magazines): «網路

資訊雜誌 (Internet news magazines)» «趨勢策略» «大會

現場» «市場消息» «新聞»

美股狙擊手: «Blog.usstocks.com..tw» «美股財報» «行業分

析» «個股分析» «合作專欄» «專欄» «港股»

美股隊長美股

美股夢想家: «karlshine.blogspot.com»

美麗島電子報: «美麗島電子報» «生活» «財經» «健康» «兩

岸» «國際» «政治»

美國在台協會

美人時髦話題網(Look In): «美人時髦話題網(Look In)»

«Accessories» «Fashion» «Fashion» «Food» «Fresh» «Hair»

«Star» «Travel»

群益金融網

翻轉教育: «翻轉教育» «班級經營» «課堂教學» «讀者投稿»

«台灣現場» «國際觀點» «專欄/投稿» «文章/專題» «人物故

事»

Dagg
Daguan Monthly
Dailyview: «理財» «生活» «產經» «男女» «美食» «遊戲» «行

銷» «要聞» «觀點» «Popular» «Popular» «健康» «動漫» «娛

樂» «娛樂» «娛樂» «寵物» «懷舊» «政治» «新奇» «旅遊»

«時事» «最新» «正妹» «消費» «人物»

Dairen Chemical Corporation: «Dairen Chemical

Corporation»

Damanwoo: «Damanwoo» «生活體驗» «科技創新» «藝術創

作» «設計創意» «最新文章»

Dappei: «Dappei» «文章 (Article)» «校園 (Campus)»

Dawnstudy: «Dawnstudy» «Blog»

Dcview: «Dcview» «文章總覽 (Article overview)»

Deco
Decomyplace: «Decomyplace» «新聞 (News)»

Deltaww
Designwant
DFUN: «DFUN» «空間 INTERIOR» «經典語錄 QUOTE» «風尚

FASHION» «裝飾美學 SCENOGRAPHY» «設計 DESIGN»

«設計師專訪 DESIGNER» «跨界 PHILOSOPHY» «跨界論壇

FORUM» «ICON CLUB» «MAISON&OBJET» «名家專欄

COLUMN» «專題 FEATURE» «展覽 NEXT» «展覽巡禮

EXHIBITION» «建築 ARCHITECTURE» «活動快遞

EVENTS» «人物 INTERVIEW»

Digi Asia
Digi Mobe: «Digi Mobe» «遊玩饗樂» «試駕報導» «趣聞與科

技» «輪語專題» «愛車控8孔孔»

Digi Photo: «生活美學» «達人基地» «首頁» «哈燒新品» «影

像書城» «手機玩拍» «拍攝技法» «攝影擂台»

DigiTimes: «Bits + Chips» «Display panel» «Displays»

«Finance» «Green energy» «Home» «IC design,

distribution» «IC manufacturing» «ICT manufacturing»

«IT + CE» «IT components, peripherals» «LED» «LED

applications» «LED upstream» «Memory chips» «Mobile +

telecom» «Mobile components» «Mobile devices» «Mobos»

«PC, CE» «Server, IPC, cloud computing» «Software»

«Solar» «Systems» «Telecom»

DigiTimes電子時報: «#5G» «#無人機» «#物聯網» «#生

醫» «#精準醫學» «#華碩» «#願景基金» «#軍用無人機»

«#軟銀» «#Facebook» «#GPS» «#共享單車» «#凌華»

«#印尼» «#台灣大哥大» «#孫正義» «#家用機器人» «#日

本» «#智慧路燈» «#機器人» «#亞馬遜» «#人工智慧»

«5G» «5G技術扮IIoT發展要角　惟市場發酵仍需醞釀»

«AI+» «AIoT» «CarTech» «CarTech/節能» «CarTech/綠能»

«物聯科技/智慧製造» «物聯網» «生醫晶片結合AI　讓癌細

胞無所遁形» «產業» «登入» «登入 (Home)» «科技網» «科

技網» «科技網» «科技網» «科技網» «科技網» «科技網» «科

技網» «科技網» «科技網» «科技商情» «網路/電商» «美國

消費科技營收將突破4,000億美元大關» «Daily Issue»

«DIGITIMES» «電腦運算» «電子時報» «行動/通訊» «行動

裝置與應用» «首頁» «觀點» «議題» «貿易戰情» «軟銀設第

二願景基金投資AI　台美日多國企業、機構願加入»

«Facebook AI在牌局上除了贏錢　還懂得虛張聲勢»

«Facebook：AI發展需減少對運算能力依賴» «IC製造»

«IC設計» «IT/AI» «IT應用» «MY DIGITIMES» «Research»

«光電/顯示» «全球產業數據» «區域» «區域» «區域» «半導

體/零組件» «南亞» «可攜式CE» «國際» «圖表» «圖表» «報

導總覽» «宏觀/商業» «寬頻與無線» «展會專區» «數位家

庭» «數位家庭/VR» «智慧醫療» «智慧製造» «智慧城市»

«東南亞/紐澳» «東亞» «中小尺寸FPD» «人工智慧»

Don 1 Don: «Don 1 Don» «知識» «鐵人柏青哥的休閒Style»

«裝備» «其他» «國峰的練功日記» «報導» «報導» «報導»

«專欄» «影音» «人物»

8



Double Pump: «Double Pump» «2020東京奧運» «特輯»

«瓊斯盃» «DP女籃快報» «HBL» «JHBL» «UBA» «WSBL»

«國際» «國家隊» «亞洲盃»

Dr Beauty: «Dr Beauty» «熱門話題» «牙齒美容» «科技醫學»

«美妝新品» «美妝保養» «DBAA醫師鑑賞標章» «聚左旋乳

酸» «醫美小辭典» «醫美新知» «醫學美容» «電波拉皮» «體

態雕塑» «議題專區» «健康生活» «台北市» «台中．彰化．

南投．雲林» «名醫診療室» «名醫專區» «嘉義．台南．高

雄．屏東» «基隆．桃園．新竹．苗栗» «宜蘭．花蓮．台

東» «封面故事» «專家推薦» «影音專區» «整形美容» «新北

市» «活動花絮» «人物專訪» «澎湖．金門．馬祖»

Drones Player: «Drones Player» «新聞資訊»

Ds Century: «Ds Century» «CEO書房» «生活藝文» «產業訊

息» «直銷黑馬» «直銷公益» «直銷公司巡禮» «直銷心故事»

«精彩人物» «與愛同行» «魅力領袖» «全部名師文章» «大師

文采» «廣編企劃» «我與直銷世紀» «下午茶» «世界直銷»

«中國直銷» «休閒旅遊»

Eating Out
Ectimes
Edntaiwan
Eettaiwan: «Eettaiwan» «News Aarticles» «圖集 (News

Galleries)»

Elle Taiwan: «美好生活(Life)» «美容保養(Beauty)»

«Home» «娛樂圈(Entertainment)» «時尚潮流(Fashion)»

Energy Trend: «China» «Europe» «Home» «Japan» «News»

«North America» «Taiwan»

ENews: «3C配件» «玩車資訊» «生活知識» «生活新聞» «男人

品味» «社會新聞» «經營管理» «美食特搜» «美妝時尚» «達

人分享» «雜誌» «電玩遊戲» «電腦網路» «電影資訊» «行銷

創業» «首頁» «親子話題» «親子話題» «設計空間» «財經資

訊» «健康生活» «健康醫療» «兩性關係» «其他» «其他» «勵

志感人» «即時新聞» «名人觀點» «名人娛樂» «國際新聞»

«奇聞軼事» «寵物資訊» «恐怖驚悚» «情感家庭» «房市快報

» «手機 & APP» «插畫» «搞笑趣聞» «政治新聞» «文創» «料

理食譜» «旅遊資訊» «星座命理» «時尚穿搭» «活動展覽»

«上班甘苦談» «減肥塑身» «今日頭條» «休閒趣聞»

Enews
Enya Fashion Queen: «Enya Fashion Queen» «BEAUTY»

«COVER STAR» «ENTERTAINMENT» «FASHION»

«LIFESTYLE» «LUXURY» «SHOPPING» «SPECIAL»

ePrice比價王 (EPrice Parity King): «ePrice比價王

(EPrice Parity King)» «Android» «Apple» «Apple» «Apple»

«APP推薦 (Recommended Apps)» «ASUS» «Asus» «ASUS»

«BlackBerry» «熱門話題 (Hot Topic)» «特別企劃 (Special

Planning)» «玩具模型» «生活綜合» «生活家電» «皮夾箱包

» «相機攝影器材» «看正妹» «科技綜合區» «科技新聞

(Technology News)» «穿戴裝置» «綜合區» «美鞋帥靴» «運

動健身» «遠傳» «腕錶世界» «閒聊八卦» «電玩遊戲» «電腦

電競相關» «電信綜合區» «衣著穿搭» «討論區公告» «趣味

新聞 (Hobby Newspaper)» «黑鯊» «Google» «Honor»

«HTC» «HTC» «HUAWEI» «Huawei» «HUAWEI» «InFocus»

«iOS» «LG» «LG» «Meitu» «Moto» «Nokia» «nubia» «Oppo»

«OPPO» «Palm» «Panasonic» «Razer» «realme» «Samsung»

«Samsung» «Samsung» «Sharp» «SHARP» «Sony» «SONY»

«Sugar» «SUGAR» «talk» «vivo» «Windows Phone» «全部

主題» «全部主題» «全部主題» «全部主題» «全部主題» «全

部主題» «全部主題» «全部主題» «動漫專區» «台灣大哥大»

«台灣之星» «商城公告» «單車綜合» «國內旅遊與美食» «國

外旅遊與美食» «奇聞軼事» «寵物天地» «小米» «小米

(Millet)» «居家擺設» «平板新聞 (Tablet news)» «幽默搞笑

» «廠商情報 (Company Information)» «影視交流» «影像

後製修圖» «手遊情報區» «手遊攻略心得» «手機綜合區»

«手機評測 (Mobile Phone Evaluation)» «手機軟體綜合區»

«手機新聞 (Mobile news)» «投資理財» «採購情報

(Purchasing Information)» «攝影作品分享» «數位影音»

«新聞 (News)» «新品上市 (New Listing)» «汽車與機車»

«活動公告» «中華» «亞太»

Esquire Taiwan: «Esquire Taiwan» «Culture» «Lifestyle»

«Machines» «People» «Perspective» «Style»

ET Fashion: «ET Fashion» «特企» «生活» «美麗» «名人» «奢

逸» «愛情» «時尚» «最新» «潮流»

ETtoday東森新聞雲: «ETtoday東森新聞雲» «

ETtoday健康雲» «熱門 (Top)» «生活 (Life)» «生活 (Life)»

«男女 (Men and women)» «社會 (Social)» «網搜 (Webso)»

«ET看電影 (ET cinema)» «ETtoday房產雲» «職場力» «職

場力 (Workplace skills)» «開運 (Lucky)» «雜誌

(Magazine)» «頭條 (Headlines)» «體育 (Physical

education)» «財經 (Finance and economics)» «超美麗»

«超美麗 (Super beautiful)» «３Ｃ熱門新聞 (3C Top

News)» «Sports» «Star» «健康 (Health)» «公民 (Citizen)»

«即時 (Immediate)» «名家 (Famous expert)» «品生活» «品

生活 (Product life)» «國際 (International)» «地方 (Place)»
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«大陸 (Mainland)» «好康資訊 (Goodies Information)» «寵

寶貝» «寵寶貝 (Pet baby)» «專題 (Special topic)» «影劇

(Motion picture)» «愛情海» «愛情海 (Aegean Sea)» «政治

» «新奇 (Novel)» «旅遊 (Travel)» «樂食遊» «樂食遊

(Music travel)» «檸檬 (Lemon)» «正妹 (Working girl)»

«民調 (Polls)» «消費 (Consumption)» «消費新聞

(Consumer News)» «享科技» «享科技 (Enjoy the

technology)» «人物 (Character)» «潮時尚» «潮時尚 (Tide

fashion)»

Etv傳媒
Eventsinfocus: «Eventsinfocus -News»

Evergreen Marine: «長榮海運»

Everyday Object: «Everyday Object» «3C» «生活» «EO觀

點» «藝術» «風格» «居家» «旅行» «每月專題» «汽車»

Everylittled: «Everylittled» «Appetite吃喝» «Art» «Art藝術

» «Design設計» «Gadget物件» «Music音樂» «Style時裝»

«Travel旅行» «TV & Movie影視»

Executive Yuan: «Executive Yuan» «Newsroom»

Executive Yuan
Ez New Life: «Ez New Life» «APP市集» «達人殿堂» «酷索

一下» «影劇新聞» «新奇古怪»

Ezpr: «Ezpr» «環境保育» «產業動態» «社福機構» «社會人文»

«科學技術» «科技產業» «科技其他» «網路軟體» «造型美容

» «電競電玩» «餐廳旅館» «資訊3C» «傳播行銷» «公益活動

» «商業財經» «家庭育樂» «工商貿易» «工商其他» «建築房

產» «教育資訊» «旅遊資訊» «機械工具» «汽車工業»

老貓測3C (Cat measured 3C): «老貓測3C (Cat

measured 3C)» «硬體評測 (Hardware Review)» «網路設

備 (Networking Device)» «電腦周邊 (Peripheral Device)»

«行動裝置 (Mobile Device)» «儲存裝置 (Storage Device)»

耕興股份有限公司

通用設計工作室: «通用設計工作室» «Articles»

遊戲地帶

運動筆記| (Sports notes): «運動筆記| (Sports notes)»

«2» «【新聞】SKECHERS品牌大使TONY ROMO於美國世

紀名人高球公開賽再次奪冠» «Catherine Lee» «Catherine

Lee» «知行合逸» «知識» «知識專欄» «精選心得» «精選心

得» «運動筆記» «運動筆記HK編輯部» «裝備» «賽事相簿»

«賽事訊息» «JOYCE» «Little Young» «Liv» «New Balance»

«SKECHERS» «Timothy Chan» «Udn聯合新聞網» «全部»

«劉雯齡» «哈卡» «啾啾西西» «國家運動訓練中心» «客家鬼

怪» «文章» «新竹路跑社» «森林跑站» «每日照片» «侯雅娟,

洪千婷»

達賴喇嘛西藏宗教基金會

聚財網 (wearn): «聚財網 (wearn)» «a741027bcd» «熱門

作家» «當沖家族Jam...» «石佛老人多空一條線» «福佬

10/24週選OP打退堂鼓» «竹風Tonyku10.24日反覆提

醒，你還會做錯...» «羅威思考一下» «逸辰2014年台灣房

價泡沫破裂, 201...» «聽泉» «自由人freeman永不入金!!»

«華僑高三孝» «華仔狙擊2017年十月黑天鵝» «谷歌的期股

絕學10752以上上檔壓力越來越大，今...» «點石加權指數

分析-極短線多方有隱憂 1...» «Jammy投顧»

«kobepenny10/24當沖影音教學&明日支撐...» «loco五大

盤態 +今日小解說 (兩句而已...» «News» «sagemao10月

24日 (週二)放空3劍客» «Y-Ray» «刀劍笑» «史提夫我感覺

到，全都回來了。 (10/24...» «吳恭喜! 12位抓寶得獎者»

«寶貝姐» «小舒145.5>213>2...» «思念啟承轉合» «摩戒殺

尾盤啊...» «期權精靈馬照跑舞照跳.» «步千尋» «混財» «人

生如戲人生如戲～１０／２４目前盤中線的位...» «濁酒

a個不停，吃個不停»

聯統新聞網: «聯統新聞網» «生活» «社會» «綜合» «美食» «鄉

鎮市» «醫療健康» «專欄» «工商» «影視» «政治» «文教»

«人物»

聯合知識庫 (Joint Knowledge): «蔡英文 (Tsai)»

聯合新聞網：觸動未來新識力 (udn.com): «聯合新

聞網：觸動未來新識力 (udn.com)» «... 更多» «500盤»

«500times» «500Young» «Auto» «Autos» «Blog» «熱門文章

» «熱門文章 (Popular Articles)» «生活 (Life)» «產經» «產

經» «社會» «社會» «社會 (Social)» «經濟日報網» «運動»

«運動» «運動» «運動 (Motion)» «聯合新聞網 –熱點 (Hot

spots)» «聯合新聞網 –理財 (Money management)» «聯合

新聞網 –生技 (Life skill)» «聯合新聞網 –產業 (Industry)»

«聯合新聞網 –酷科技 (Cool technology)» «聯合新聞網 –

钱» «聯合新聞網 –行情 (Quotes)» «聯合新聞網 –觀點

(View)» «聯合新聞網 –證券 (Securities)» «聯合新聞網 –

兩岸 (Both sides)» «聯合新聞網 –即時 (Immediate)» «聯

合新聞網 –品味 (Taste)» «聯合新聞網 –商情 (Business)»

«聯合新聞網 –國際 (International)» «聯合新聞網 –房產

(Real estate)» «聯合新聞網：觸動未來新識力 (udn.com)

游戏» «聯合新聞網：觸動未來新識力 (udn.com) –瘋電

競» «聯合新聞網：觸動未來新識力 (udn.com) –找新聞»

«聯合新聞網：觸動未來新識力 (udn.com) –最新文章»
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«聯合新聞網：觸動未來新識力 (udn.com) –求攻略» «股

市 (Stock market)» «金融» «音明星 (Style)» «風格商業»

«要聞» «要聞» «要聞» «要聞» «要聞 (Important news)»

«設計美學» «評論» «評論 (Review)» «質青評論» «質青倡

議» «質青時代» «質感生活» «Global» «Opinion» «Stars»

«Style» «U travel» «U值媒» «video» «個人理財» «優人物»

«全球 (Global)» «兩岸» «兩岸» «兩岸 (Both sides)» «即時

(Immediate)» «地方 (Place)» «基金» «基金高手» «基金趨

勢» «基金情報» «基金投資» «娛樂 (Entertainment)» «專題

» «房地產» «房市» «房市» «投信投顧觀點» «數位» «數位

(Digital)» «文藝視角» «文教» «時光快遞» «最新文章

(Latest Articles)» «最新活動» «期貨» «棒協» «活動集錦»

股魚: «Stocksardine.com»

邦尼幫你: «邦尼幫你» «產品品牌» «LG»

酒訊雜誌: «酒訊雜誌» «燒酎» «琴酒» «白酒產區» «白蘭地»

«穀類酒» «達人專欄» «酒知識總覽» «酒吧» «醒酒器» «釀

造工藝» «釀酒廠» «葡萄酒» «葡萄酒» «葡萄酒» «葡萄酒總

覽» «葡萄酒分類» «葡萄品種» «蒸餾工法» «蒸餾工法» «蘭

姆酒» «風雲人物» «風雲人物» «風雲人物» «風雲人物» «風

雲人物» «風雲人物» «風味鑑賞» «風味鑑賞» «風味鑑賞»

«風味鑑賞» «餐酒館» «餐酒搭配總覽» «龍舌蘭» «全球產區

» «全球產區» «其他» «其他» «其他» «其他酒» «其他酒» «其

他酒類» «其他釀造酒總覽» «其他蒸餾酒總覽» «再製酒»

«利口酒» «動態» «周邊器具總覽» «品酒會» «啤酒» «國際

盲飲賽事總覽» «國際葡萄酒賽事» «國際其他酒賽事» «國

際威士忌賽事» «國際日本酒賽事» «基礎入門» «基礎入門»

«基礎入門» «基礎入門» «威士忌» «威士忌» «威士忌» «威

士忌總覽» «市場調查» «市場報告總覽» «日本酒» «日本酒»

«日本酒» «日本酒總覽» «杯子» «果類酒» «橡木桶» «泛醉

現場總覽» «中式白酒» «中式白酒» «中式白酒» «中式白酒

總覽» «伏特加» «侍酒用具»

酷車KUmotor
金門日報全球資訊網: «Kmdn.gov..tw»

金融監督管理委員會

金融監督管理委員會全球資訊網

自由人藝文資訊: «自由人藝文資訊» «藝術新聞 ART

NEWS» «藝文專題 TOPIC REVIEW» «藝文徵才 JOBS» «講

座工作坊 TALK & WORKSHOP» «展覽 EXHIBITIONS» «徵

件比賽 OPEN CALL»

自立晚報 (Independence Evening Post): «自立晚

報 (Independence Evening Post)» «焦點新聞 (Top

Stories)» «生技醫藥 (Biotechnology Pharmaceutical)» «生

活 (Life)» «綜藝生活 (Living Arts)» «總統大選

(Presidential election)» «经济 (Economic)» «自立社論

(Editorial independence)» «興櫃焦點 (Emerging Focus)»

«菸酒故鄉 (Tobacco home)» «雲嘉南 (The Southwest)»

«高高屏 (High Pingtung)» «財經焦點 (Finance Focus)»

«兩岸產經 (Strait Sankei)» «勁車網 (Jin car network)»

«即時報報 (That Times newspaper)» «台北市 (Taipei)»

«商業快訊 (Business News)» «基宜花東 (Group should

East)» «彩粧美容 (Makeup Beauty)» «政治 (Political)»

«新北市 (New Taipei)» «旅遊資訊 (Travel News)» «本地新

闻 (Local News)» «桃竹苗 (Tao Zhumiao)» «法人動態

(Corporate Dynamics)» «个股 (Stocks)» «中國通 (China

Tong)» «中彰投 (Zhong Zhangtou)»

臺北市政府社會局: «臺北市政府社會局» «組織架構»

«Zoo»

臺中市政府全球資訊網: «臺中市政府全球資訊網»

«News»

色彩地帶

銀行局全球資訊網

銘報即時新聞 (Mol.mcu.edu)
花蓮電子報: «花蓮電子報» «生活» «社團» «社會» «醫衛» «文

教» «時事» «休閒»

苗栗文化觀光旅遊網

苦勞網 (Hard labor network): «苦勞網 (Hard labor

network)» «評論» «公共論壇» «報導»

英卓美食網 (Enjoygourmet): «英卓美食網

(Enjoygourmet)» «紅酒»

荒野保護協會

鏈新聞ABMedia: «Abmedia.io» «商業應用» «技術開發»

«新手指南» «比特幣»

鏡週刊Mirror Media: «鏡週刊Mirror Media» «理財» «瑪

法達» «生活» «看見世界» «社會» «編輯幕後» «美食焦點»

«美食旅遊» «錶壇焦點» «鐘錶» «鐘錶專題» «財經» «財經

理財» «FEED» «動漫» «國際» «好酒情報» «好康週報» «娛

樂» «娛樂透視» «娛樂頭條» «娛樂人物» «廚房密技» «影音»

«影劇專欄» «我為物狂» «政治» «文化» «旅行台灣» «時事»

«最新» «人物»

華視全球資訊網: «華視全球資訊網» «新聞 (News)»

華語熱點: «華語熱點» «熱點» «生活創意» «生活常識» «美食»

«美女» «遊戲» «職場» «育兒» «航空» «钓鱼» «香港» «體育
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競技» «財經» «足球» «軍事» «健身» «健康» «健康養生»

«動漫» «台灣» «名人历史» «國際新聞» «娛樂» «家具» «寵

物» «影視» «情感勵志» «搏擊» «搞笑獵奇» «教育» «數碼科

技» «旅遊» «旅行風光» «星座生肖» «時尚» «汽車» «減肥»

«二次元»

華人健康網 (Top1health): «牙科» «產前照護» «產前照

護» «產後護理» «產後護理» «男生» «男科» «疾病飲食» «疾

病飲食» «痛風» «癌症照護» «癌症百科» «癌症飲食» «皮膚

科» «眼科» «精神科» «糖尿病» «美麗新知» «美麗新知» «退

化性關節炎» «耳鼻喉» «運動塑身» «運動塑身 »» «育兒護

照» «育兒護照» «育嬰親子» «育嬰親子» «腎臟病» «腫瘤科»

«醫療生技» «醫療生技» «自然偏方» «銀髮長期照護» «銀髮

性生活» «銀髮族» «銀髮樂活» «葉黃素» «葡萄糖胺» «關節

炎» «防癌生活» «防癌飲食» «防癌飲食» «養生指南» «養生

保健» «西醫減肥» «西醫減肥» «親子» «親子生活» «親子生

活» «骨科» «骨質疏鬆症» «高血脂» «高血壓» «Home» «健

康小學堂» «兒科» «內科» «兩性議題» «兩性議題» «動物醫

院» «吃出健康» «吃得健康» «哺乳» «哺乳» «塑身補習班»

«外科» «大腸癌» «失智症» «失智症» «女生» «婦產科» «心

臟病» «心血管疾病» «慢性肝炎» «憂鬱症» «攝護腺» «更»

«更多» «更多» «更多» «氣喘» «上班族» «減重營養» «減重

營養» «減重塑身» «中醫調理» «中醫減肥» «中醫減肥» «低

卡飲食» «低卡飲食» «保健迷思»

董氏基金會

蕃薯藤 (Yam): «蕃薯藤 (Yam)» «焦點新聞 (Top Stories)»

«熱門排行 (Top Ranking car)» «熱門排行 (Top Ranking

Entertainment)» «熱門排行 (Top Ranking)» «特推

(Special push)» «生活 (Life)» «社會 (Social)» «美食

(Food)» «運動 (Sports)» «酷兒 (Queer)» «蕃論戰 (Fan

debate)» «藝文 (Arts)» «離島旅行 (Islands Travel)» «財經

(Finance and economics)» «輕旅行 (Travel Light)» «健康

(Health)» «即時 (Immediate)» «即時運動 (Instant

motion)» «即時財經 (Instant Finance)» «即時娛樂

(Instant Entertainment)» «即時新聞» «即時汽車 (Instant

car)» «台灣北部 (Northern Taiwan)» «台灣南部

(Southern Taiwan)» «台灣東部 (Eastern Taiwan)» «台灣

中部 (Central Taiwan)» «國際 (International)» «國外旅行

(Foreign travel)» «地方 (Place)» «娛樂 (Entertainment)»

«影音新聞 (Video News)» «政治 (Political)» «文創

(Cultural & Creative)» «新聞新聞 (News)» «旅行 (Travel)»

«旅行書籍 (Travel books)» «日韓 (Japan and South

Korea)» «汽車 (Car)» «人氣話題 (Popular Topics)»

開眼電影網 (Atmovies): «開眼電影網 (Atmovies)»

«Movies【開眼電影】»

開新聞OPEN! News
關於Inside: «物聯網» «硬塞科技字典» «頭條» «評論» «趨勢»

«Home» «娛樂» «新創»

藝術家雜誌社: «藝術家雜誌社» «藝術市場» «其他展訊» «台

灣» «專題文章» «徵件訊息» «最新消息» «海外» «中國港澳

»

藥害救濟基金會: «藥害救濟基金會» «111年度藥品安全監

視暨藥害風險管理研討會：網路課程-已截止» «「醫療器

材安全監視執行與報告撰寫」實務工作坊 (03期)-開放線

上報名» «【醫識能‧藥識能】系列單元：產檢的醫病溝

通» «【醫識能‧藥識能】系列單元：止痛藥只有「普拿

疼」而已嗎?解熱止痛藥面面觀» «公告訊息» «學術交流»

«新聞發布» «新聞發布» «更多» «更多» «更多» «更多» «更

多公告» «更多公告» «更多公告» «最新消息» «活動研習»

阿祥的網路筆記本 (Exposition network)
陳摸摸東摸摸西摸摸

陽光社會福利基金會: «陽光社會福利基金會» «公益合作»

«最新消息» «活動消息»

雙連視障關懷基金會

雪地上的彩虹

雲爸的私處: «雲爸的私處» «Apple» «ASUS» «生活家電» «穿

戴式裝置» «行車紀錄器» «行動電源» «Google» «HTC»

«HUAWEI» «iPad» «iPad Mini» «iPhone» «iPhone Case»

«LG» «Mac周邊» «Macbook» «Moto» «NOKIA» «Samsung»

«各類3C開箱文» «小米» «手機» «手機周邊»

零傳媒 (101newsmedia): «零傳媒 (101newsmedia)»

«生活» «社會» «科技» «財經» «趨勢» «健康醫美» «兩岸»

«即時新聞» «吃喝玩樂» «名人理財» «品牌» «國際» «娛樂»

«急難救助» «投資» «政策新聞» «政府各部會» «政治» «新

奇趣聞» «消費快訊» «中國» «人物»

雷電模擬器: «雷電模擬器» «遊戲資訊» «遊戲庫»

雷司紀的小道投資: «雷司紀的小道投資» «精選主題»

«eToro» «eToro百科大全» «eToro入金出金» «雲端串流遊

戲» «巴菲特慈善餐會» «投資學堂» «書架智慧»

電獺少女 (Agirls.aotter.net): «電獺少女

(Agirls.aotter.net)» «Android» «App» «Apple» «ASUS» «科

技小電報» «週末玩什麼» «遊戲» «華碩» «電競»

«Facebook» «Google» «iOS» «iPhone» «Nb» «Samsung»
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«Sony» «VR» «小米» «微軟» «手機» «濾鏡»

電腦王阿達 (Computer king Ada): «電腦王阿達

(Computer king Ada)» «3C產品開箱» «Android App分享

介紹» «Android基礎教學» «Android周邊» «生活與旅遊»

«科技廠商專訪報導» «網路與軟體應用» «老弟紙模型作品

集» «通訊達人» «遊戲電玩» «電腦硬體周邊情報» «電腦應

用與其他教學» «語文學習» «跨平台App» «轉貼好文»

«GPS/行車記錄器評測» «iOS JB/CYDIA應用» «iOS周邊»

«iPhone/iPad軟體介紹» «iPhone/iPad使用教學» «KUSO»

«LINE» «Mac軟體分享與教學» «Windows Mobile手機相

關文章» «WordPress架站教學分享» «其他文章» «動漫、

玩具、敗家» «圖文創作» «多媒體轉檔/運用» «攝影教學»

«智慧手機韌體更新» «最新科技新聞» «有趣影片» «未分類

文章»

靖娟兒童安全文教基金會: «靖娟兒童安全文教基金會»

«靖娟消息»

非凡電視台 (USTV)
非凡商業台

音樂圈

響: «響» «玩。苗栗» «玩。台灣中部» «玩。海外旅行» «產品評

測» «空拍機» «食。台灣北部» «我の作品集» «最新消息»

領客體育

行銷人: «行銷人» «Excel» «職場生活» «職場管理» «電子商務»

«行銷策略» «行銷策略» «行銷趨勢» «行銷趨勢» «行銷專家

» «行銷專家» «行銷工具» «行銷工具» «行銷案例» «行銷案

例» «Facebook» «Google Analytics» «Google Sheets»

«Instagram» «PPT» «WordPress» «Youtube» «搜尋引擎優

化SEO» «數位轉型» «數位轉型» «文案撰寫»

行政院環境保護署: «行政院環境保護署 (Epa)» «更多新聞

發布»

行政院原子能委員會

行政院國家資通安全會報技術服務中心

行政院主計總處

衛生福利部疾病管制署 (Cdc): «訊息公告» «홈페이지»

«新聞稿» «活動報名»

衛生福利部食品藥物管理署 (Fda): «預告法規沿革區»

«食藥闢謠專區» «Home» «公告資訊» «回首頁» «本署公告»

«本署新聞» «活動訊息»

衛生福利部全球網站中文版 (Ministry of . . .

衛生福利部國民健康署 (Hpa Gov)

衛生福利部中央健康保險署 (Ministry of . . . :
«衛生福利部中央健康保險署 (Ministry of Health and

Welfare Central Health Insurance)» «EN» «Events»

«News» «新聞發布»

衛福部長照專區

表演藝術評論台: «表演藝術評論台» «當週評論» «MORE»

«MORE» «MORE» «MORE» «其他» «其他» «多焦舞台» «投

稿評論» «深度觀點» «不和諧現場»

風傳媒 (The media): «風傳媒 (The media)» «CEO想什麼

» «立院直播» «美中爭霸» «習近平的中國» «藝文» «風生活»

«風雲人物» «風評» «風攝影» «風數據» «風書房» «調查»

«財經» «財經解碼» «趨勢脈動» «軍事» «軍事縱橫» «公共

政策» «公民運動» «品味生活» «國際» «國內» «地方新聞»

«婚姻平權» «學長姐說» «封面故事» «專題新聞» «專欄»

«投書» «政壇透視» «政治» «文化» «新新聞» «旅遊» «歷史»

«歷史» «世界與台灣» «中港澳» «人物»

食力foodNEXT: «食力foodNEXT» «食生活(Life)» «食科學

(science)» «食專欄(Column)» «食新聞(News)»

西貢區社區中心

首頁: «首頁» «生活» «社會» «體育» «國際» «娛樂時尚» «最新»

首頁科技生活: «首頁科技生活» «知性生活» «科技創新»

首頁-動腦Brain: «熱門職缺» «相關資源» «關於動腦» «行

銷創意» «Home» «創意商品» «創新商業模式» «動腦十守

則» «動腦小史» «場地租借» «服務與合作» «業界動態» «人

物專訪»

親子旅遊 (Abic): «熱門» «HOme» «台北親子餐廳» «台北

親子餐廳» «好康優惠» «排序» «推薦景點» «搜尋» «最新留

言» «最新消息»

觀策站: «觀策站» «黨產&促進轉型正義爭議» «國際視野» «圖

文漫畫» «專欄作家» «時事評論»

試車頻道: «試車頻道» «特別企劃» «車廠快訊» «北京車展»

«新聞報報» «新車試駕» «日內瓦車展» «海外試駕» «上海車

展»

高雄廣播電臺

高雄旅遊王: «高雄旅遊王» «獨家報導» «瑞豐夜市» «精選特

輯» «統一時代百貨» «網路購物» «美術館» «義大購物世界»

«遠東百貨-高雄大遠百» «肉粽RiceDumpling» «興中觀光

夜市» «草衛德昌夜市» «韓國料理Korean» «駁二夜市» «高

雄異國料理» «高雄百貨公司» «高雄素食餐廳» «高雄義式

餐廳» «高雄聚餐» «高雄酒吧» «高雄輕食咖啡» «高雄夜遊»

«高雄夜市» «高雄小吃點心» «高雄捷運美食» «高雄日本料
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理» «高雄早午餐» «高雄晚餐» «高雄深夜食堂midnight

snack» «高雄港式料理» «高雄漢神百貨» «高雄濕地公園»

«鳳山中華觀光夜市» «Global Mall新左營車站» «O11鳳山

西站(高雄市議會)» «O12鳳山» «O13大東» «O1哈瑪星(西

子灣)» «O2鹽埕埔» «R24南岡山» «SOGO百貨» «光華夜市

» «六合夜市» «前鎮夜市» «勞工公園夜市» «台鋁MLD» «台

南美食» «台南旅遊» «台東美食» «台東旅遊» «和食» «嘉義

旅遊» «夢時代購物中心» «大立百貨» «大統百貨» «大魯閣

草衙道» «屏東美食» «屏東住宿» «岡山中山夜市» «捷運美

麗島站» «文山特區» «新光三越-高雄左營店» «新光三越-高

雄三多店» «早午餐Brunch» «未分類» «法式餐廳French»

«漢神巨蛋»

高雄旅遊網

證券暨期貨市場發展基金會

魔方網

鮮週報: «鮮週報» «綜合» «閱讀» «購物» «分類» «居家生活»

«市政» «影音» «文教» «樂活»

財經講師林庚慶晴雨的家: «Ken6619.blogspot.com»

財訊快報: «財訊快報» «老謝觀點 (ShiehView)» «最新報紙

(TodayNews)»

財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會

財團法人開放文化基金會

財團法人資訊工業策進會: «財團法人資訊工業策進會»

«本會新聞»

財團法人公益平台文化基金會

財團法人中華民國稅務會計教育基金會: «財團法人

中華民國稅務會計教育基金會» «最新消息»

財政部關務署: «財政部關務署» «物聯網全時監控» «組織職

掌» «ECA／FTA專區» «關稅制度» «儀檢、自備封條與電子

封條專區» «反傾銷及平衡稅措施»

財政部國庫署

購車趣: «購車趣» «特別企劃» «綜合報導» «試駕報導» «國內

車市新聞» «國外車市新聞»

起點Keedan.com
麗台運動報 (Itsports): «總覽» «總覽» «總覽» «總覽» «總

覽» «羽球» «自由車» «路跑» «HBL / UBA» «Home» «MLB»

«NBA» «SBL / WSBL» «其他» «其他» «其他» «台灣軍團»

«國際網球» «國內» «國內網球» «國內業餘» «桌球» «歐美»

«中華職棒» «亞洲»

輕鬆比較信用卡 (Money101): «輕鬆比較信用卡

(Money101)» «Blog» «現金回饋篇» «理財相關文章» «紅利

點數篇» «美食饗宴篇» «職場成功» «金融科技新知» «電子

支付相關報導» «貸款相關文章» «貸款小知識» «點數經濟

相關文章» «儲蓄相關保險篇» «儲蓄存款篇» «創業貸款篇»

«卡片介紹» «哩程累積篇» «房屋貸款篇» «所有文章» «投資

工具» «旅遊相關保險篇» «旅遊交通篇» «汽車貸款篇» «消

費生活篇» «保險相關文章» «信用貸款篇» «信用卡相關文

章» «信用卡小知識»

農傳媒: «農傳媒» «當月主題» «鄉間小路» «藝文» «食。境。

生活» «飲食» «豐年人物» «農產經» «農觀點» «農政策» «農

業經營» «農業技術» «土地» «封面故事» «專輯» «新知先知»

«新聞» «人物»

Family Mart
Fashion Lifestyle
FashionGuide: «綜合部落格最新文章» «Home»

FashionNetwork TW: «FashionNetwork TW» «系列

(Series)» «重要活动 (Important activities)» «设计

(Design)» «T台秀 (T station show)» «创新 (Innovation)»

«商业 (Business)» «展会 (Exhibition)» «市场/销售

(Market / sales)» «广告活动 (Campaigns)» «时尚趋势

(Fashion trend)» «产业 (Industry)» «人物 (Character)»

«人事变动 (Personnel changes)» « 媒 (The media)»

Fifty plus: «Fifty plus» «照顧者» «熟齡學習» «生活» «生活美

學» «癌症» «空巢期» «美妝保養» «運動» «醫療保健» «自我

成長» «藝術文化» «飲食» «健康» «兩性家庭» «創新長照»

«創新善終» «國內旅遊» «國外旅遊» «失智» «心靈» «性愛»

«慢性病» «日常穿搭» «更年期» «中年危機» «人物» «人際

關係» «住宅居家»

Figure Media: «Figure Media» «生活» «產經» «社會» «運動

» «金門縣» «花蓮縣» «苗栗縣» «雲林縣» «頭條» «高雄市»

«公益» «南投縣» «台北市» «台南市» «台東縣» «台中市»

«嘉義縣» «嘉義市» «地方» «地方新聞» «基隆市» «娛樂»

«宜蘭縣» «專欄» «屏東縣» «彰化縣» «政治» «文教» «新竹

縣» «新竹市» «新北市» «旅遊» «桃園市» «海峽論壇» «澎湖

縣»

Find
Fliper
Fong: «Fong» «生活» «社論» «國際» «地方» «專題» «政治»

Food Safety Institute: «Food Safety Institute» «焦點消

息» «產銷履歷最新公告» «能力試驗最新公告» «食品法規»

«訓練充電包» «FSSC驗證最新公告» «ISO稽核最新公告»

«優惠方案» «媒體報導» «最新消息» «有機驗證最新公告»
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«活動訊息»

Foody吃貨
Forgemind ArchiMedia: «Forgemind ArchiMedia» «現

象» «相關新聞» «看見建築» «科技» «競賽與獎項» «風格及

消費» «設計» «公共» «公共建設» «區域及都市開發» «品牌»

«室內設計» «展覽» «建築» «建築實務» «建築人力資源»

«建設公司與建案» «想像空間» «教育» «時尚» «景觀設計»

Fountain: «Fountain» «Magazine»

FTV: «News»

FT中文網 (Chinese website): «FT中文網 (Chinese

website)» «2016年度好文推薦» «“新四大發明”背後的中

國浪潮» «熱門文章» «特別報導» «理財» «生活話題» «生活

時尚» «經濟» «美食與美酒» «金磚五國峰會» «金融市場»

«與FT共進下午茶» «藝術與娛樂» «視頻» «觀點» «FT研究

院» «FT電子書» «FT商學院» «全球» «創新經濟» «品味»

«商業» «圖輯» «教育» «數據新聞» «旅行» «會議活動» «會

員信息中心» «樂尚街» «每日英語» «消費經» «中國» «管理

»

Fund Lover: «Fund Lover» «退休趣» «聰明買基金» «基金話

題fundtalk» «基金輕鬆學» «基金輕鬆投» «基金我最大»

«安聯»

FunNow: «FunNow» «Blog»

G7車庫柒號: «G7車庫柒號» «3C» «Benz» «BMW»

«Chevrolet» «美國車» «腕錶» «設計» «試駕» «賽事直擊»

«超跑» «Ford» «Honda» «Jaguar» «Lamborghini» «Lexus»

«Maserati» «McLaren» «Mitsubishi» «Nissan» «Pagani»

«Porsche» «Rolls-Royce» «優質廠商推薦» «全球車展» «全

省廠商» «品味生活» «改裝品牌» «改裝新聞» «新聞» «新車

資訊» «日本車» «服飾» «歐洲車» «汽車改裝»

G8iker: «G8iker» «News新聞»

Gainward
Game Life: «Game Life» «ACG» «GameNews» «PC»

«PlayStation» «Switch» «Xbox» «Xbox»

Gamebase: «Gamebase» «News»

Gaming
Garage Play
Garmin
Gcis nat
Gene online: «Gene online» «獨家報導» «產業動態» «科技

新知» «專題報導» «新冠病毒» «會議報導» «人物專訪»

Genet觀點

GirlStyle: «GirlStyle» «3C攝影» «All全部» «Beauty美妝»

«穿搭» «美甲» «配件» «閨蜜私Talk» «藝文展覽» «電玩遊戲

» «香氛» «髮型» «Fashion時尚» «Fitness瘦身» «HOT新訊

» «Lifestyle消費生活» «Love女生心事» «Trendy人氣熱話

» «刺青» «包包» «吃貨日常» «單身萬歲» «女生選物» «家居

佈置» «彩妝» «心靈熱可可» «戀愛蜜糖» «拍照技巧» «旅遊

打卡» «星座» «桌布控» «潮鞋» «保養»

Gisele Chung : «Gisele Chung»

Global MyCard: «» «遊戲新聞» «電競賽事» «PC遊戲» «實

況直播» «手機遊戲»

Global People Daily News: «Global People Daily

News» «Column» «Culture» «Environment» «Finance»

«Life» «Pictoral News» «Politics» «Skip to main content»

«Tax&Law» «Technology»

Global Views Magazine: «Global Views Magazine» «癌

症知識» «運動減重» «醫療百科» «Health» «吃出健康» «品

味生活» «最新文章» «樂活心靈» «保養抗老»

GNN新聞網 (GNN News Network): «GNN新聞網

(GNN News Network)» «3DS» «Android» «線上遊戲» «電

競» «輕小說» «iOS» «NS» «PC» «PC綜合» «PS3» «PS4»

«PSV» «TV掌機» «TV掌機綜合» «Web» «WiiU» «Xbox360»

«XboxOne» «其他» «其他» «其他» «其他» «動畫» «動漫畫»

«動漫畫綜合» «單機遊戲» «大型電玩» «手機綜合» «手機遊

戲» «活動展覽» «主題報導» «漫畫»

Go車誌BuyCarTv: «熱門新車試駕» «特別企劃» «相關產業

新聞» «集體評比» «賽事新聞» «車廠活動訊息» «Go車誌

-Racing» «GO好玩» «Home» «冠儀試車日記» «嘉偉試車日

記» «國內車市訊息» «國內新車試駕» «國外車市訊息» «圖

文試駕» «影片專區» «新車訊息» «油耗測試» «海外新車試

駕»

Gold FM城市廣播
Golf Digest: «Golf Digest» «High Altar News» «Latest

Equipment» «Teaching Skills»

Goo車訊網: «百問» «首頁» «試駕» «專題» «影音» «新聞/新

車/新品»

Goose 168: «Goose 168» «網聚好友» «股市入門» «鵝爸講

股» «鵝爸資歷 »» «鵝爸台股觀點» «鵝爸台股觀點» «鵝爸

台股觀點 »» «鵝寶寶專屬» «公益慈善»

GQ Taiwan: «GQ» «3C» «Better Men» «Blog» «Celebrities»

«Clintons» «瑪那熊 (Mana Bear)» «生活 (Life)» «米粒歐

(European rice)» «紳士設計師 (Kenny)» «美食 (Food)»
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«美女» «Dilbert» «Entertainment» «Eric Hung» «酒

(Wine)» «錶 (Watch)» «萊特（Wright)» «陳保羅 (Paul

Chen)» «電影» «青話物 (Blue hydrate)» «體育» «購物

(Shopping)» «車 (Auto)» «Fashion» «GoPro Taiwan»

«GQ微醺俱樂部» «In Culture» «IsCar» «IWine Today»

«Jamie» «Knox Yang» «PJ Chen» «Ray Lee» «Serana H»

«Spinle Yeh» «Vivian Hsu» «W&F» «WINE&TASTE紅酒俱

樂部» «Yi Sean» «器物 (Gadget)» «娛樂» «時尚 (Fashion)»

«時尚亂入 (Fashion into chaos)» «潮流新聞 (Fashion

News)»

Green Impact Academy
Greenhornfinancefootnote
Gtv八大電視
Guccidgi.com: «Guccidgi.com» «部落格文章»

Hair Salon
Happy Mount
Harpers Bazaar TW: «Harpers Bazaar TW» «Beauty»

«Celebrity» «Culture» «珠寶鐘錶 (Jewelry watches)» «總

編輯專欄(Editors_Letter)» «美食饗宴(Gourmet)» «美妝先

驅(Makeup)» «Extra Articles» «肌膚保養 (Skin care)» «關

於設計師(Designer)» «藝術漫談(Exhibition)» «電影與音

樂(Filmandmusic)» «表演與好書(Theatre and books)»

«風格穿搭(Personalstyle)» «趨勢解析(Trends)» «Fashion»

«Luxury» «健美新知(Bodyandhealth)» «名廚高峰會

(Chefs)» «名人話題(Celebritynews)» «品酒美學

(Alcoholic)» «品味生活(Lifestyle)» «奢華旅遊(Travel)»

«完美髮型(Hair)» «封面人物(Coverstory)» «星光紅毯

(Redcarpet)» «時尚超模(FashionModels)» «最新話題 (The

latest topic)»

Harryhsu: «Harryhsu» «2016 (2)» «Anonimo (2)» «★錶展

及錶聚活動 (27)» «BA111OD (1)» «BALL (1)» «Behrens

(6)» «Bell & Ross (1)» «Blancpain (2)» «Boldr Watch (2)»

«Borealis (3)» «Bulova (2)» «BVLGARI (4)» «Cartier (2)»

«Christopher Ward (5)» «Citizen (1)» «CKL (3)» «CLOAK

WATCH (1)» «Corum (2)» «Crafter Blue (1)» «百工職人來

聊錶 (1)» «De Bethune (2)» «DELTAt (5)» «EDOX (2)»

«Elegantsis (2)» «EONE (3)» «EONIQ (1)» «Eterna (1)»

«Evant Watch (1)» «腕錶通論及觀念 (65)» «腕錶與人生»

«腕錶基礎知識 (38)» «腕錶工藝 (3)» «腕錶技術性文章

(3)» «錶壇新訊 (1)» «錶展及錶聚» «錶款介紹 (25)»

«FIBER (1)» «Girard-Perregaux (4)» «Glashutte Original

(4)» «GRAND SEIKO (3)» «Gronefeld (1)» «Grovemade

(1)» «H.MOSER (3)» «Habring2 (3)» «Hamilton (10)»

«Harry愛開箱 (65)» «Havaan Tuvali (4)» «Horage (3)»

«Humism (1)» «IWC (6)» «Jaeger LeCoultre (6)» «Jean

Richard (2)» «LANG & HEYNE (1)» «Longines (5)»

«Makina (1)» «MIDO (2)» «MJW (4)» «MJW(Mr. Jones

Watch) (1)» «Mont Blanc (3)» «Moritz Grossman (1)»

«Muhle·Glashuette I/SA (1)» «NOMOS (2)» «NOVE (1)»

«O3 (1)» «OMEGA (4)» «ORIS (1)» «品牌消息 (5)» «影音

論錶» «機芯技術 (9)»

HC愛筆記財經: «HC愛筆記財經» «推薦書單»

Head 4
Health & Hope: «Health & Hope» «營養師說» «牙醫說»

«看更多» «科學家說» «醫生說» «閱讀更多» «藥師說» «預

防癌症» «認識癌症» «護理師說» «健康百科» «協助資源»

«圖解疫情» «專家側寫» «康復調理» «抗癌故事» «抗癌新知

» «更多時論» «治療癌症» «治療師說» «中醫師說» «漫話科

普» «漫話健康»

Health For All: «Health For All» «無菸世界» «照顧陪伴»

«照顧家人» «營養資訊» «男性疾病» «疾病預防» «癌症治療

» «皮膚疾病» «睡眠困擾» «美容保養» «退休準備» «老年疾

病» «運動選手» «運動休閒» «職場關係» «肝膽腸胃» «醫療

公衛» «醫美抗老» «青春期» «預約快樂» «食譜料理» «食安

問題» «親子溝通» «認識醫院科別» «骨科復健» «身體小毛

病» «健康瘦身» «健康飲食» «健康迷思» «健康懶人包» «口

腔衛生» «問卷調查» «國小教養» «大學生» «好書推薦» «婦

科疾病» «孩童營養» «學前教養» «家有特殊兒» «就醫與用

藥» «居家智慧» «影視異想» «心臟血管» «情人相處» «懷孕

生產» «揮別憂鬱» «新聞專區» «明星藝人» «樂齡生活» «中

醫養生» «溫馨公益情» «企業家» «保健食品»

Health Promotion Administration
Healthcare+ B2B Taiwan台灣醫療科技商機平台

«Healthcare+ B2B Taiwan台灣醫療科技商機平台» «Ibmi»

«新聞動態» «時事觀點» «會員動態» «法規政策» «活動訊息

»

Healthmedia: «Healthmedia» «熱門影音» «營養美食» «玻

尿酸知識+» «生醫產業» «生技線上» «生活保健» «男人幫»

«癌症百科» «癌症新知» «癌症治療» «精神健康» «罕見疾病

» «美容整形» «老年照護» «運動健身» «肝癌» «肺癌» «胃癌

» «腸癌» «醫美減重» «醫藥衛生» «醫藥話題» «醫院情報»

«藥品安全» «養生抗老» «視力矯正» «親子育兒» «話題懶人
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包» «體重管理» «護髮生髮植髮» «NOW人物» «健康養生»

«健康新知» «全民健保» «兩性關係» «其他癌症» «動畫影輯

» «卵巢．子宮» «口腔癌» «口腔植牙» «名醫館» «名家開講»

«名人健康» «女人幫» «好書報報» «婦科診療室» «嬰兒母親

» «寵物健康» «常見疾病» «彩妝保養» «心臟血管» «心靈成

長» «愛愛這檔事» «愛滋病防治» «慢性疾病» «抗癌鬥士»

«抗癌密碼» «攝護腺癌» «智慧醫療» «更年障礙» «最新文章

» «最新消息» «案例精選» «標靶治療» «消費生活» «不孕症»

«中醫養生» «主題館» «乳癌» «保健專欄»

Healthnews: «Home»

Healthy Lives : «Healthy Lives » «精神系統» «耳鼻喉頸»

«健康» «呼吸系統» «專題報導» «新聞» «減重»

Heaven Raven: «Heaven Raven» «ENGLISH» «FASHION

NEWS» «FASHION PEOPLE» «FASHION STORY»

«FASHION TALKS» «MANGA» «SNEAKERS» «VIEW

MORE» «VIEW MORE» «VIEW MORE» «VIEW MORE»

«VIEW MORE»

Heyshow: «Heyshow» «設計文章 (Article)»

Hi宜蘭: «Hi宜蘭» «生活» «社會» «美食» «藝文» «封面故事»

«旅遊» «活動» «人物»

Hi-AV
HiNet: «HiNet» «Notify»

HiStock: «部落格»

Hito News: «Hito News» «醫療保健» «農業資訊» «公益教育

» «娛樂追星» «宗教藝術» «政府機關» «數位科技» «新聞報

導» «時尚美妝»

Hitoradio
Hkitblog
Homeless Taiwan
Hot Drive: «Hot Drive» «新聞»

Hot3c: «Hot3c» «APP» «相機» «穿戴» «電信» «平板» «手機»

House Style好時代衛浴
Houston Apartment Association: «Houston

Apartment Association» «借錢周轉» «信用貸款陷阱» «信

貸推薦»

How 01: «How 01» «生活百科» «美食天下» «運動健身» «養

生保健» «家居時尚» «情感故事»

HTC台灣: «HTC台灣» «產品討論» «站務回報» «綜合討論»

«VIVELAND討論區» «哈拉閒聊» «新鮮事»

Hucc-coop.tw
Hxxa.info

Hymmoto.tw: «Hymmoto.tw» «人身部品»

Hypesphere
I Fashion : «I Fashion » «Analysis» «Featured» «Global

News» «Good For Fashion»

I Goods
I Gorgeous: «I Gorgeous» «3C科技» «Beauty漂亮» «熱播戲

劇» «珍奶妹集散地» «現場直擊» «網路熱話» «美甲報佛腳»

«美甲小教室» «E-News娛樂» «造型配件» «藝術設計» «電

影報報» «音樂榜上榜» «頭髮造型» «飲飲作樂» «質感生活»

«趨勢最前線» «Fashion時尚» «Foodie美食» «iGer必追蹤»

«LifeStyle生活» «Travel旅遊» «健美體態» «健康生活» «吃

貨日誌» «名人追蹤» «品牌直擊» «國際時裝» «女神彩妝»

«媽咪寶貝» «完美婚禮» «寵物毛孩» «小編私心推推» «心理

/占星» «愛心質男» «慶祝聚餐指南» «最新美妝情報» «流

行穿搭» «世界飛行日記» «保養秘訣»

I Life
I Media: «I Media» «產學» «進修» «關懷» «藝文» «語言» «健

康» «公職» «升學» «快訊» «愛看人物» «教育» «旅遊» «時

事» «校園» «海外» «今日愛談»

Ibeautyreport: «美妝新聞»

ICRT
ICU醫生陳志金
ID Show: «ID Show» «獲獎設計» «空間圖集» «裝修學堂»

«設計專欄» «全球視野» «品牌故事» «文章專欄» «新品建材

» «最新消息» «主題專欄» «人物專訪»

IEK
IGPC義德動力網
Ihandle: «Bailushuyuan»

Indie Vox: «Indie Vox» «【Tomorrow after tomorrow】Tour

2022» «【來不及的· · ·· · ·告白柏霖PoLin】全台巡演» «庸

俗救星【窗簾】小巡迴» «最新消息» «滅火器《火大啦！

∞ LIVE》»

Industrial Technology Research Institute
Information Security資安人科技網: «焦點新聞» «產

業快訊» «首頁»

Insender
Insurance Info Cloud: «Insurance Info Cloud» «營養專

區» «爭議案例» «理財節稅» «生活百科▷» «癌症» «社會保

險» «組織增員» «線上商城» «過往課程» «遺產規劃» «醫療

數據» «課程訓練» «課程報名» «讀者投書» «輔導激勵» «健

康講義» «傷害保險示範條款» «公司資訊▷» «商品研究»

17



«契約核保» «媒體採訪» «專題報導▷» «心血管系統» «成

交，水到渠成！» «最新公告» «最新活動▷» «會員專區»

«服務項目» «條款說明▷» «業務行銷» «業務員專區» «歷

屆活動回顧▷» «法令時事» «消費者專區» «淺談保險» «人

壽示範條款» «保險專業/新聞»

Integrated Service Technology
Intertek
investtaiwan.nat.gov..tw
Ip電視: «Ip電視» «生活台» «綜合台» «美食台» «音樂台»

«My-Cartoon» «公益台» «台灣美食» «好消息» «娛樂台»

«客家電視» «新眼光» «新聞台» «旅遊台»

iPlayfun: «雅塾/雅攝團» «電玩/軟體» «影劇/娛樂» «日本文

化經濟» «消費生活圈» «人像寫真»

Iqc: «Iqc» «生活用品» «藥品醫材» «食品» «化妝品»

Irene’s page: «DIARY日常、碎念、讀書、看戲»

It’s my pleasure
IThome: «IThome» «Big Data» «Cloud» «產品評測»

«DevOps» «資安» «專題» «技術» «新聞»

iTRY試用情報王: «iTRY試用情報王» «試用活動» «消費最

前線»

iWatcHome
Izaax: «Izaax» «經濟分析» «網站公告/其他» «週報選文» «財

訊專欄» «小J的美股專欄» «智富專欄»

Japaholic: «Japaholic» «美食» «美容保養» «藝能娛樂» «購

物» «JH Girls» «優惠券» «旅遊» «時尚» «潮流»

JC趨勢財經觀點: «產業趨勢» «策略思考» «自我成長» «行

為經濟» «財經導讀» «個股研究» «價值投資» «商業管理»

«國際金融» «巴菲特» «時事評論» «交易技術»

Jewelryworld: «Jewelryworld» «產業動態» «設計頻道»

JGospel
Judicial Reform Foundation
Juksy: «Juksy» «男潮» «看明星» «大頭條» «女潮» «潮鞋»

Junior Golf Association
K Daily: «K Daily» «Kpop News韓星韓劇»

Kao News: «Kao News» «焦點時事» «產業動態» «醫療環衛»

«藝文教育» «市政社福» «消費休閒» «交通建設» «人物政治

»

Kaohsiung City Council
Kaohsiung City Government
Kenlu.net: «Kenlu.net» «ADIDAS» «ASICS» «特輯» «NEW

BALANCE» «PUMA» «UNDER ARMOUR»

Kenming
Ketagalan Media: «Ketagalan Media» «Business and

Innovation» «Culture and Lifestyle» «Politics and Society»

«The Debrief» «The Ketagalan Project» «The Oracles

Library»

Khaophuket: «Khaophuket» �ข่าว� �เอกภพ-

ทองทับ-author»

KingAutos: «KingAutos» «Car_update» «特別企劃» «純電專

區» «綜合» «Economy» «進口» «零配件專區»

«Global_events» «International_autoshow»

«Moto_update» «Special_topics» «全球新訊» «品味紳活»

«四輪專區» «國王駕道» «國產» «國內新訊» «外電報導»

«專題企劃» «旅遊國王» «時尚國王» «消費國王» «二輪專區

» «交通新制»

kingnet.com..tw: «kingnet.com..tw» «疾病保健» «運動保

健» «道聽不塗說» «醫療新知» «銀髮族» «健康新知» «婦幼

保健»

Kkplay3c: «Kkplay3c» «3C體驗» «產品開箱文» «科技資訊»

«電腦/手機教學» «評測輕鬆說» «Office教學» «家居DIY»

«推薦APP»

Knowing: «Knowing» «直播» «食安» «賴清德» «冷知識» «我

是演員» «柯文哲»

Lawrencehou
LEDinside: «LEDinside -» «2018台灣國際照明科技展» «營

收 (Revenue)» «產業» «產業訪談 (Interviews)» «產業資訊

(Industry News)» «量子點 (Quantum Dot)» «車用LED»

«IR LED» «LED照明» «LED磊晶 (LED epitaxy)» «LED背光

(LED backlight)» «LED驅動IC» «LED驅動IC» «LED路燈»

«LEDinside觀點» «LED光源» «LED光源» «LED封裝 (LED

Package)» «Micro LED» «MOCVD» «News_application»

«News_finance» «OLED» «Recommend» «UV LED» «價格

趨勢 (Price trends)» «分析評論 (Analysis of Comments)»

«利基市場 (Niche Market)» «基本知識» «展場直擊

(Exhibition Watch)» «市場新品 (New Market)» «技術»

«技術專欄 (Knowledge)» «技術專欄 (Technical Column)»

«智慧照明» «植物照明 (Lighting Plant)»

Lian-car.com
Liberty Times Newsletter: «3c» «Auto» «熱門» «生活»

«生活 (Life)» «社會» «社會 (Talk: Community)» «籃球控

(Basketball)» «蒐奇» «Fun» «Home» «iStyle» «Market»

«Sports» «Talk» «即時» «品味家居» «國際» «地產» «地方»
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«房市熱區» «政治» «案場直擊» «棒球魂 (Sports:

Baseball)»

Life: «Life» «18禁不禁 (18 ban can not help)» «3C配件 (3C

Accessories)» «玩車情報 (Play Car Information)» «生活知

識 (Life Knowledge)» «生活新聞 (Life News)» «男人KUSO

(Gender)» «男人品味 (Man taste)» «社會新聞 (Social

News)» «科技新聞 (Technology News)» «紓壓良方

(Soothing remedy)» «經營管理 (Management)» «美通社

(PR Newswire)» «美食特搜 (Food Quick Search)» «美妝

保養 (Beauty Care)» «遊戲3C (Technology)» «運動體育

(Motion Sports)» «達人分享 (Daren Share)» «藝文創作

(Creative Arts)» «電玩遊戲 (Games)» «電腦網路

(Computer network)» «電影資訊 (Movie News)» «音樂戲

劇 (Music and Drama)» «行銷創業 (vMarketing Venture)»

«養生食譜 (Health recipes)» «養身保健 (Promote good

health)» «親子話題 (Parental topic)» «設計空間 (Design

space)» «體育新聞 (Sports News)» «髮妝指彩 (Hair color

makeup)» «財經資訊 (Financial Information)» «健康運動

(Health)» «健康醫療 (Health Care)» «健康便利貼 (Health

sticky)» «兩性關係 (Gender relations)» «勵志感人

(Inspirational touching)» «吃喝玩樂 (Fun)» «名人觀點

(Celebrity views)» «國際新聞 (World News)» «地方新聞

(Local News)» «大陸新聞 (China News)» «奇聞軼事

(Anecdotes)» «女人魅心事 (Woman Charm mind)» «娛樂

新聞 (Entertainment News)» «寵物資訊 (Pet

Information)» «寵愛女人 (Love)» «房市快報 (Housing

Express)» «手機 & APP (Phone & APP)» «投資理財

(Financial)» «搞笑趣聞 (Funny anecdote)» «搞笑大全

(Funny Daquan)» «政治新聞 (Political News)» «料理食譜

(Cooking recipes)» «新聞 (News)» «旅遊資訊 (Travel

News)» «星座命理 (Astrology)» «服飾配件 (Accessories)»

«活動展覽 (Events Exhibitions)» «消費新聞 (Consumer

News)» «上班甘苦談 (work stand talk)» «減重塑身

(weight loss body sculpting)» «休閒生活 (Life)»

Life Plus: «Life Plus» «熟年福利網» «理財» «生活» «田中良

平» «閱讀書» «觀念» «趙坤麟» «健康» «劉黎兒» «吳娟瑜»

«周傳久» «專欄+» «快訊&活動» «旅遊» «李明蒨» «游乾桂»

«人物»

Life Toutiao: «Life Toutiao» «理財» «環保» «生活» «運動»

«藝文» «電玩» «音樂» «親子» «健康» «公益» «國際» «地方»

«寵物» «屏東» «影音» «旅遊» «東南亞» «消費» «人物»

Limedia: «Limedia» «科技» «職場» «藝文» «話題» «健康» «傳

播» «公益» «大學社會責任» «專題» «影視» «教育» «新創»

«柏克萊健康期刊» «人物»

Line Today Tw: «Line Today Tw» «Anue鉅亨網» «玩時尚»

«玩樂» «理財» «生活» «科技» «遊戲» «運動» «鄉民» «健康»

«國際» «國內» «娛樂» «宅品味» «星座» «汽車» «今日頭條»

Love To Go: «Love To Go» «玩具、育兒好物 (21)» «瑞士 /

少女峰 (9)» «美國 /西岸 (21)» «美國 /東岸 (31)» «英國

/倫敦 (75)» «荷 /比 /盧 (23)» «菲律賓 (10)» «關西 /阪

神 (63)» «關西 /京都 (43)» «韓國 /首爾 /水原 (8)» «西

日本 /九州 (24)» «香港 /迪士尼 (7)» «親子教養 (9)» «出

版品 /講座 (15)» «北部 /台北桃竹苗 (22)» «北歐 /芬蘭

(1)» «北海道 /札幌 (77)» «南部 /雲嘉南高屏 (15)» «外

島地區 (5)» «奧地利 /薩爾斯堡 (2)» «媽媽的私藏好物

(4)» «宅配美食 (3)» «小香草成長記錄 (5)» «小威力成長

記錄 (10)» «居家好物來開箱 (8)» «德國 /童話 (39)» «新

加坡 /峇里島 (11)» «旅行好物分享 (30)» «東部 /宜花東

(10)» «東日本 /東北 (38)» «東京 /鎌倉 (41)» «法國 /摩

納哥 (17)» «泰國 /曼谷 /大城 (6)» «海島天堂 /夏威夷

(12)» «中部 /愛知 (9)» «中部 /中彰投 (9)» «澳洲 /東南

沿岸 (17)»

Love分享
Lp Comment: «Lp Comment» «3C科技» «玩具＆動漫» «生

活» «產業/通路/優惠» «產業與通路» «產業＆其他» «白色

家電» «相機» «知識＆教學» «空拍機» «穿戴裝置» «筆記型

電腦» «耳機喇叭音響» «雜談＆廢話» «電玩» «電腦» «電動

車» «電信» «行動零組件» «觀點＆分析» «評測＆開箱動手

玩» «車＆交通科技» «黑色家電» «軟體＆服務» «PC零組件

» «VR & AR» «其他消費電子» «原廠新聞稿» «台灣» «周邊

配件» «國外» «家電» «小物＆敗家» «小家電» «平板電腦»

«影音報導» «手機» «手機平板＆智慧穿戴» «文章類型» «新

聞＆資訊» «旅遊美食» «旅遊美食新聞» «最新開箱» «桌上

型電腦» «機器人» «正妹»

ltc Learning
Luckydog
Luxury Watcher: «珠寶» «生活» «腕錶» «首頁» «Home»

«居家» «時尚»

M Mag
Mac Today: «Mac Today» «生活» «科技» «遊戲» «酷品» «酷

品特搜» «視野» «評測» «麥客經» «Issue» «創新» «手遊»

«攝影» «教學» «汽車» «人物專訪»
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Machine Tool & Acccessory Magazine: «Machine

Tool & Acccessory Magazine» «產業掃描» «精選文章» «封

面故事» «市場瞭望» «技術趨勢»

MacroMicro財經M平方
MacUKnow
Major News: «Major News» «生活» «產經» «國際» «地方»

«政治» «文教»

Maloncars
Mamibuy
Mandarin Airlines
Mansion: «Mansion» «Car» «Cover story» «熱銷» «精品暨賞

屋團» «設計案» «論壇» «豪邸之最» «Fashion» «Feature

Project» «Food» «Property Topic» «Travel» «品牌故事» «國

內(夢想搜尋)» «國外(Global Design)» «房產新訊» «人物

專訪»

Marbo
Marie Claire Tw: «(Celebrity: News)» «Beauty»

«Celebrity» «Community» «熱門話題» «玩味特搜» «珠寶鐘

錶 (Jewelry and watch)» «生活提案» «秀場直擊» «穿搭配

件» «美食» «美體健康» «美麗彩妝» «美麗保養» «美妝box»

«美妝快遞» «Entertainment» «聊心事» «職場» «野女孩»

«閱讀» «藝術» «行家帶路» «風格專題» «視野觀察» «香氛

甲彩» «Fashion» «Home» «Kate» «Lifestyle» «Luxury»

«mc愛電影» «mc愛音樂» «mc愛追劇» «Relationship» «Try

On» «Tv» «View all» «名人故事» «名人故事» «奢華快報»

«奢華放大鏡» «專題活動» «小編帶你追劇» «居家生活» «心

理測驗» «心理測驗» «愛情慾望» «愛情慾望» «新鮮事» «旅

行» «明星專區» «明星新聞» «星座運勢» «星座運勢» «時尚

放大鏡» «時尚企劃» «深度聚焦» «潮流髮型»

Master
Masterhsiao
Mata Taiwan
Match生活網 (Life network): «Match生活網 (Life

network)» «焦點新聞 (Hot News)» «熱門新聞» «生活

(Life)» «社會 (Society)» «科技新聞 (Technology News)»

«綜合» «運動 (Movement)» «運勢» «財經新聞 (Financial

News)» «健康» «兩性» «即時新聞 (News)» «國際新聞

(International News)» «娛樂 (Entertainment)» «專題» «政

治新聞 (Political news)» «新聞» «新奇新聞 (Novelty

news)» «旅遊» «時尚» «休閒玩樂»

Mcdulll: «Mcdulll» «3C週邊小物 (46)» «android專屬 (50)»

«android教學 (45)» «玩得開心 (20)» «科技新聞 (923)»

«空氣清淨機 (20)» «筆記型電腦 (83)» «網路裝置 (16)»

«遊戲主機 (4)» «蘋果新聞 (38)» «雜七雜八 (32)» «電腦週

邊 (26)» «電腦專屬(Windows Mac) (70)» «電腦教學

(windows Mac) (74)» «電信資費 (44)» «FACEBOOK貼圖

(34)» «iOS & android共用 (86)» «iOS專屬 (94)» «iOS教

學 (250)» «LINE貼圖&教學 (536)» «PC GAME (5)»

«Pokémon GO攻略 (35)» «VPN教學 (44)» «儲存裝置

(79)» «其他 (14)» «其他 (4)» «其他 (45)» «其他 (9)» «其

他貼圖 (20)» «其他家電產品 (54)» «其他新聞 (107)» «吃

得安心 (57)» «周邊小物 (248)» «平板開箱 (31)» «影音設

備 (67)» «手遊攻略 (31)» «手機開箱 (340)» «掃地機器人

(8)» «智能穿戴 (88)» «桌上型電腦 (23)» «液晶電視 (22)»

«住得舒心 (8)»

Med Partner: «Med Partner» «皮膚疾病» «醫美整形» «問題

新聞破解» «常用藥品資訊» «常見疾病與症狀» «流言黑幕»

«減肥健身» «保養知識» «保健營養»

MeetStartupTW: «MeetStartupTW» «All» «English News»

Mem: «瘋研討» «首頁» «訂雜誌» «追新聞» «more» «more»

«more» «more» «more» «學技術» «懂市場» «探商情» «查圖

表»

Men’s Uno: «Men’s Uno » «Entertainment» «Fashion»

«FEATURE» «Lifestyle» «Plaything»

Meribank
Merida
Metro Joker: «Metro Joker» «博客»

Mht99
Miha: «Miha» « 夏威夷自駕行» « 宿霧薄荷島跳島看鯨鯊»

« 峇里島SPA享受自由行» « 巴拉望跳島最美珊瑚花園»

«精品折扣開箱» «防疫國旅» «購物分享» «購屋筆記» «台灣

景點» «國外旅行» «國泰世華網銀App線上開戶免出門母子

帳戶臺幣/外幣/證券戶皆可開美股投資最推薦的銀行戶»

«投資理財» «投資理財» «投資理財» «海島旅行»

Military News Agency
Milk Motor Club: «Milk Motor Club» «Gadgets»

«Lifestyle» «Machine»

Milktw
MilkX Taiwan: «MilkX Taiwan» «ART» «• Subscribe»

«BEAUTY» «FASHION» «ISSUES» «LIFESTYLE» «LUXURY»

«MUSIC» «PEOPLE»

Mimi韓の旅行生活: «Mimi韓の旅行生活» «?生活分享»
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«?日本自由行» «瑞士 Siwss» «金門旅遊» «花東旅遊懶人包

» «苗栗旅遊懶人包» «關於Mimi韓» «雲林旅遊懶人包» «韓

國自由行» «親子互動» «高雄旅遊» «鳥取/島根/兵庫» «冰

島 Iceland» «北陸/石川/富山» «北海道自由行» «南投旅遊

» «南投旅遊懶人包» «南投旅遊懶人包» «台灣旅遊» «台北

旅遊» «台南租機車建議» «台南美食小吃» «台南親子景點»

«台南賞花、活動» «台南旅遊» «台南景點» «台南住宿推薦

» «台中旅遊» «名古屋/長野/高山» «品牌合作» «嘉義旅遊»

«基隆旅遊懶人包» «墾丁旅遊» «好物好店分享» «宅配美食

» «宜蘭旅遊懶人包» «居家生活» «屏東旅遊懶人包» «彰化

旅遊懶人包» «德國 Germany» «搶便宜特賣資訊» «新竹旅

遊懶人包» «新加坡自由行» «日本自由行» «東北/福島/秋

田» «東京自由行» «桃園旅遊懶人包» «歐洲自由行» «沖繩

自由行» «法國 France» «泰國自由行» «中部（名古屋、長

野）» «港澳自由行» «九州自由行» «京都/大阪/奈良» «澎

湖、小琉球»

Minamiaya217
Ministry Of Culture: «Ministry Of Culture»

Ministry of Education
Ministry of Finance: «Ministry of Finance» «Press

Releases Statements(News)»

Ministry of Finance Tax Portal: «Online Tax Portal»

Miso Style
MIXFIT Online Magazine
Moeaidb: «www.claytodayonline.com»

Mofang: «Mofang» «Comments» «Generalnews» «vtcenter»

Moj: «Moj» «相關問題建議及回應» «相關政府網站» «科學實

證毒品處遇模式實施成評估與策進研究計畫» «策略發展

與展望» «簡報» «緝毒行動與成果» «遊戲» «藥物濫用案件

暨檢驗統計» «青少年專區» «補充矯正機關毒品處遇個案

管理人力資源計畫» «補助申請流程說明» «反毒策略與組

織» «反毒教育機構團體» «各地方毒防中心» «單一聯絡窗

口及申請表單» «國際研究報告» «國內研究報告» «國內毒

品防制相關網站» «國外毒品防制相關網站» «多媒體影音»

«學習單» «就業諮詢服務» «常見問題» «平面文宣» «手冊»

«指定戒癮機構» «指引» «故事繪本» «新興毒品防制專區»

«新型態毒品資訊» «更生保護服務» «替代治療經費補助»

«最新訊息» «歷年反毒報告書(91-105年)» «毒品統計分析»

«毒品防制會報專區(含簡報及紀錄)» «毒品危害防制相關

法規» «毒家新聞» «民間協助毒癮者資源» «法令規定» «活

動資訊» «漫畫專刊» «依毒品特性» «依法定級別» «修法動

態»

Moki Mews: «Moki Mews» «coser» «生活» «男神» «直播主»

«網紅» «美食» «遊戲» «運動» «藝人» «趣聞» «Youtuber»

«女神» «新聞» «旅遊» «時尚»

Mombaby: «Mombaby» «育兒須知» «閱讀更多» «閱讀更多»

«親子教養» «前往閱讀» «前往閱讀» «前往閱讀» «法律教室

»

moneybar商業財經首頁
MONEY錢雜誌
MoneySmart
Monster Village Hotel
MOOK景點家 (MOOK attractions home):

«MOOK景點家 (MOOK attractions home)» «Play情報»

MOT TIMES明日誌: «MOT TIMES明日誌» «生活» «藝術

» «表演» «視覺» «設計» «工業» «建築» «時尚»

Moto Buy: «Moto Buy» «AEON» «å. . . ¶ä»–» «α̊®῀æ–
1
έ€Ψ̈α̊

±» «α̊º—α̊®¶έ€Ψ̈α̊ ±» «å½±éŸ3» «æ‘ ©æ‰˜è2·»

«ç?¨å®¶è?¯å??» «ς̧”Ψ̈æ΄»έ€Ψ̈α̊ ±» «é æ¢;έ€Ψ̈α̊ ±»

«HONDA» «KYMCO» «MotoNews» «PGO» «SUZUKI»

«SYM» «VESPA» «YAMAHA»

Motorworld
Motowind: «Motowind» «編輯特輯» «新訊» «人身部品»

Mr. Jamie
Mr. 布雷蕭: «Mr. 布雷蕭» «Chic-lebrity» «Fashion

Nostalgia» «Fashion Talks» «Faye-shion Forward» «The

Campaign» «The Editorials» «The Look» «The Trend»

«Wardrobe Malfunction»

Mr.Market市場先生: «Mr.Market市場先生» «現金流» «省

錢達人» «稅務與節稅» «程式交易» «籌碼分析教學» «網路

行銷» «ETF投資» «EXCEL工具下載» «速讀教學» «職涯規

劃» «重要指數» «開箱文» «風險管理» «讀書心得» «財富管

理» «資產配置» «資金控管» «個股分析» «借貸理債» «債券

投資» «價值投資» «創業思維» «勞保勞退» «基金投資» «基

本分析教學» «外匯交易商» «學習成長» «小工具下載» «差

價合約» «巴菲特» «市場先生觀點» «市場先生說故事» «房

地產投資» «技術分析» «投資理財入門» «投資理財專有名

詞» «投資美股» «投資複利計算» «投資課程» «投資小故事»

«時間管理» «期貨選擇權» «未分類» «機率統計» «保險規劃

» «信用卡推薦»

MSN Taiwan: «MSN Taiwan» «Autos: 車市新聞 (Autos

News)» «㈆4;追劇熱點» «㈑6;振興券懶人包» « 9;國標女
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王劉真病逝» « 7;COVID-19 (武漢肺炎 )» «COVID-19 (

武漢肺炎 )疫情即時追蹤　㈎9;對抗病毒不能慌！「暖新

聞」幫你我加油» «生活» «生活文教 (Cultural &

Educational Life)» «美容時尚» «Entertainment: 娛樂大獎

直擊 (Entertainment Awards)» «運動 (Sports)» «職場焦點

» «電競» «電影» «音樂新聞» «話題影音» «財經 (Money)»

«Money: 個人理財 (Personal Finance)» «News: 科技與科

學 (Technology and Science)» «News: 兩岸國際 (World)»

«News: 國內 (National)» «News: 娛樂 (Entertainment)»

«Sports: 網球 (Tennis)» «Sports: 高爾夫球 (Golf)»

«Sports: 足球 (Football)» «Sports: F1» «Sports: MLB»

«Sports: NBA» «Sports: SBL» «Sports: 日職 (Japanese

professional)» «Sports: 中華職棒新聞、 (Chinese

Professional Baseball League News)» «健康 (Health)» «即

時新聞總覽» «即時新聞總覽(Instant News Overview)»

«圖輯總覽» «娛樂 (Entertainment)» «居家設計» «市場»

«房地產» «新聞 (News)» «新聞總覽» «汽車 (Autos)» «三立

新聞網»

Muzik Air
My Go Pen: «My Go Pen» «真實資訊» «詐騙破解» «謠言澄

清» «十足目虹彩» «口罩» «土耳其» «大蒜» «大麻» «實用教

學» «川普» «工作» «三重» «上海» «下雨» «下雪» «不丹»

«二氧化碳»

My Hiend: «My Hiend» «發燒音樂» «所有評測 ALL» «所有

報導 ALL REPORTS» «業界新聞»

My Luxuary Hideaway: «My Luxuary Hideaway»

«Aromatherapy｜芳療» «Ayurveda｜阿育吠陀» «Beauty |

美容» «Book｜選書» «Bucket List» «Bucket list»

«Chakra｜脈輪» «Conscious Consumer｜意識消費»

«Crystal｜水晶» «瑜珈» «Destination» «Diana｜娜編隨筆»

«Eat well｜吃好» «電影．音樂» «FOREST THERAPY»

«Health｜健康» «Hotel & Resort｜度假» «Love｜愛»

«Magic｜魔法» «Meditation｜冥想» «MEXICO｜墨西哥»

«Mindfulness｜正念» «Mind｜心與念» «Mountain &

Forest |山與林» «People｜人物» «PERU｜秘魯» «SPA &

RETREAT» «SPA｜在台灣．做SPA» «Spirituality｜靈性»

«Style｜時尚» «TAIWAN｜台灣» «TRAVEL» «WELLNESS

TRAVEL» «Yoga |瑜珈» «其他靈感» «心靈SPA» «書» «植物

»

My Plus
My83保險網: «my83.com..tw»

Mybest: «Mybest» «相機» «禮品» «美妝・保養» «DIY・工具

百貨» «遊戲» «運動用品» «興趣嗜好» «電腦3C» «鞋類»

«音樂» «行動通訊» «食品» «飲料» «健康・美容» «家電»

«家具・家飾» «寵物用品» «居家設備» «廚房用品» «應用程

式・App» «戶外休閒» «手錶・飾品» «手機» «日用品・生

活雜貨» «書籍・CD・DVD» «服飾・時尚» «服務» «母嬰・

兒童用品» «汽機車» «保險» «信用卡・電子支付»

Mycte: «Mycte» «3c教室» «生活消費» «綜藝» «綜藝戲劇»

«美食» «美妝» «電影動漫» «韓娛» «音樂» «音樂唱片» «親

子» «車市解碼» «國片» «戲劇» «旅遊» «旅遊美食» «日娛»

«時尚» «時尚美妝» «洋片» «消費» «港陸»

MyGoNews買購房地產新聞: «CEO專欄» «熱銷推案»

«首頁» «趨勢報導» «區域情報» «專題報導» «市場快訊»

«房產投資» «每日新聞»

Mypeoplevol: «生活» «運動» «能源» «要聞» «地方» «專欄»

«channel=1»

National Communications Commission:
«National Communications Commission» «新聞稿»

National Geographic
National Health Research Institutes: «National

Health Research Institutes» «訊息公告» «學術活動» «徵才

訊息» «新聞動態» «最新消息»

National Taiwan University: «National Taiwan

University» «影音集» «新作坊»

National Taxation Bureau of Kaohsiung:
«National Taxation Bureau of Kaohsiung» «News»

National Taxation Bureau of Taipei
National Taxation Bureau of the Central Area:

«National Taxation Bureau of the Central Area» «News»

National Taxation Bureau of the Nothern Area
«National Taxation Bureau of the Nothern Area» «News»

National Taxation Bureau of the Southern Area
«National Taxation Bureau of the Southern Area» «News»

National Tsing Hua University: «National Tsing Hua

University» «Award» «首頁故事» «Media Report»

Neofashiongo.com: «Neofashiongo.com» «珠寶手錶»

«生活消費» «美妝時尚» «運動養身» «藝術表演» «電玩數位

» «電影戲劇» «音樂綜藝» «手機3C» «新車快訊» «旅遊美食

» «時尚名人» «樂活公益»

Net A Porter
New bloom: «New bloom» «America and the Asia Pacific»
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«Art» «Arts/Culture» «Cross Strait Relations Between

Taiwan and China» «Environmental» «Film and

Television» «Gender/Sexuality» «Indigenous»

«International» «Interviews» «Labor» «Literature, Books,

and Poetry» «Music» «Performance» «Photography»

«Politics» «Race» «Regional Tensions»

«Self-Determination» «Social Movements» «Theory and

History» «Youth Movements»

New Society For Taiwan: «New Society For Taiwan»

«環保生態» «社會安全» «科技經濟» «兩岸國際» «憲政法制

» «推薦觀點» «教育文化»

News 586: «News 586» «焦點» «生活» «社會» «運動» «頭條»

«財經» «國際» «城市» «報紙出版» «專題» «政治» «文教»

News Ltn: «News Ltn» «熱門» «生活» «社會» «蒐奇» «食譜»

«體育» «財經» «健康» «即時» «國際» «地方» «娛樂» «專區»

«政治» «汽車»

News Sina
News98電台: «News98電台» «生活一把抓‧» «節目表‧»

«節目情報» «節目新訊‧» «品味一把抓‧» «投資一把抓‧

» «活動訊息‧» «活動專區» «一把抓專區» «休閒一把抓»

Newskinhouse: «Newskinhouse» «News»

Newswin: «Newswin» «產業訊息/新知» «經營管理» «設計

觀點» «公協會訊息報導» «典範工廠» «報導» «展覽資訊»

«後疫時代產業面面觀» «櫥櫃» «五金產業»

Nova.com..tw
Now News Taiwan: «社會» «運動» «財經» «全球» «地方»

«娛樂» «新聞 (Home)» «新奇»

npost.tw: «npost.tw» «短訊» «評論» «議題» «公益者聯盟»

«國際» «新聞» «時事» «人物» «人物專訪»

Nstc
Okapi: «Okapi» «本月大人物 /» «#每天閱讀幾分鐘» «+製作

我的特企» « 影音» «○作家上線中» «●熱門專欄» «無可

取代的街角小店» «獨厚心得» «王昀燕｜文青理財的50道

陰影» «生活提案» «紙的旅程» «編輯、邊急、鞭擊» «這本

書很有事» «閱讀特輯» «防疫食譜快找» «集散地» «電子書

｜有聲書» «靈感的一體兩面» «青春博客來» «青春排行榜»

«青春一起讀» «青春漾觀點» «親愛的十七歲» «馬欣｜孤獨

眾生相» «設計視野» «試讀偵探｜無劇透閱讀» «詩人╱私

人．讀詩» «高中生讀什麼» «諶淑婷｜思考教與養» «譯界

人生» «讀者告訴我們的事» «賴以威｜數感超展開» «鹹水

傳書機» «黃麗如｜玩真的» «OKAPI選書推薦» «OKAPI農

曆春節不打烊» «個人意見｜閱讀Remix» «充電5分鐘» «內

容的樣貌» «創作獨白» «動物好朋友» «動漫編輯私推薦»

«博客來獨書報» «博客來選書» «博客來偵探社» «咖啡日常

的問與答» «唱片好設計» «在10樓上班的OKAPI君» «好設

計» «好評．外文書» «好書指南» «學習力倍增» «宅女小紅

｜紅媽咪的不快樂書房» «小歇3分鐘» «少年說書俱樂部»

«年度百大» «年度好設計» «性平閱讀．閱讀性平» «挖掘心

裡的老派文具魂» «文字的旅程» «新手上路» «於是，我這

樣觀看» «書籍好設計» «書桌上的甜點時光» «林姓主婦的

家務事» «比才｜日常的講究» «深讀10分鐘» «一起看圖文»

«一起翻雜誌» «一起讀輕小說» «不讀不知道！» «減壓解憂

處方» «今天的餐桌上有什麼？» «滑滑圖文史» «作家專業

書評»

Onnews
OpenRice台灣開飯喇: «OpenRice台灣開飯喇» «飲食誌

»

Overdope.com: «Overdope.com» «科技 (Technology)»

«運動 (Sports)» «藝文設計 (Art and Design)» «鞋頭 (Toe)»

«音樂 (Music)» «娛樂 (Entertainment)» «時尚潮流

(Fashion Trends)» «正妹 (Is the sister)» «汽機車 (Steam

locomotives)»

Owlting
Pacific E News: «Pacific E News» «生活消費» «科技新聞»

«醫療新聞» «財經新聞» «地方新聞» «休閒娛樂»

Paine: «Paine» «2006日本出差» «2007神秘吳哥行» «2010上

海世博五日» «琉球v.s蘭嶼小島真可愛» «郵輪之旅好輕鬆»

«金門小旅行» «花東好吃好玩» «苗栗好吃好玩» «菲律賓.宿

霧.薄荷島» «雲林好吃好玩» «非洲-摩洛哥» «韓國統營/麗

水/順天/寶城/大邱» «韓國釜山自由行» «韓國自由行必看»

«韓國自由行新資訊與教學» «韓國首爾.釜山住宿心得分享»

«韓國首爾自由行/仁川自由行» «韓國全州/光州/大田» «韓

國安東好吃好玩» «韓國忠清南道/牙山» «韓國慶尚南北道

/全羅南北道» «韓國慶州古都之旅» «韓國束草雪嶽山» «韓

國京畿道/江原道» «韓國濟州島自由行» «香港/澳門好好

玩» «馬祖卡蹓» «高雄好吃好玩» «越南自由行» «北部» «南

投好吃好玩» «台灣住宿好推薦» «台北好吃好玩» «台南好

吃好玩» «台中好吃好玩» «嘉義好吃好玩» «基隆好吃好玩»

«宜蘭好吃好玩» «小啾咪親子之旅» «屏東好吃好玩» «彰化

好吃好玩» «新竹好吃好玩» «日本自由行» «日本關西-大阪

.兵庫.神戶.和歌山» «日本關東-東京.千葉.埼玉» «日本鳥取

女子遊» «日本北陸-名古屋.高山.富山.金澤.福井» «日本北
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海道札幌.旭川.函館.奧尻島.十勝» «日本東北-福島.青森

.宮城(仙台).山形.秋田» «日本京都賞楓自由行» «日本伊勢

美食之旅» «東部離島» «東南亞/歐洲/極光/非洲» «桃園好

吃好玩» «極光行在挪威芬蘭» «歐洲各國自助旅行» «泰國

自助旅遊» «中南部» «中國香港澳門» «中國小行腳»

Palestine Information Website
PanX泛科技
PAR表演藝術雜誌
Parenting
Pcdiy.com..tw: «Pcdiy.com..tw» «3C商品快報» «ACG世界

快報» «COMPUTEX» «CPU» «焦點» «特別報導» «玩家話題

» «玩家世界» «直播部品» «科技大事件» «科技專訪» «科技

情報» «筆電商品快報» «網通設備» «網通商品快報» «網頁

遊戲快報» «編輯室札記» «週邊商品快報» «遊樂器世界快

報» «開箱文» «零組件商品快報» «電競部品» «電競商品快

報» «電競椅» «電腦維修工» «電腦週邊» «電腦軟體快報»

«行動儲存» «行動商品快報» «顯示卡» «顯示商品快報» «顯

示器» «解體天國» «記憶體» «賣場名言» «賣場情報» «辦公

室設備» «HDD» «NAS» «PCDIY!特別說明» «PC遊戲快報»

«SSD» «SuperGamer!» «Windows» «儲存商品快報» «八卦»

«吃喝玩樂» «商圈動態» «寰宇搜奇» «專題報導» «店家專訪

» «廠商活動快報» «手機遊戲快報» «數位3C» «智慧型手機

／平板／手錶» «桌機／筆電／迷你電腦» «桌機準系統商

品快報» «業界新聞» «機殼／電源供應器／散熱器» «歪國

貨» «洋垃圾» «主機板»

PChome: «PChome» «個人新聞台: PChome Online網路家

庭» «生活 (Living)» «社會 (Social)» «科技 (Science)»

«Extra Articles» «雜誌 (Magazine)» «體育 (Sport)» «財經

(Finance)» «Living» «PChome Online網路家庭 » «健康

(Health)» «國際 (Internation)» «大陸 (Mainland)» «娛樂

(Entertainment)» «專題 (Features)» «房產 (Realestate)»

«政府 (Government)» «政治 (Political)» «旅遊 (Travel)»

«汽車 (Car)» «消費 (Expense)»

PChome Online網路家庭: «PChome Online網路家庭»

«排行» «新聞»

PChome Online股市 (Stock): «PChome Online股市

(Stock)» «玉晶光» «矽力-KY» «線型走勢» «聯發科» «華南

金» «頎邦» «千如» «嘉聯益 (6153)» «嘉聯益 (6153)» «大

立光» «專題» «康控-KY (4943)» «新聞» «日勝化 (1735)»

«旭　隼» «期權» «港股美股» «亞德客-KY» «亞德客-KY

(1590)»

PeoPo公民新聞: «PeoPo公民新聞» «生態環保» «生活休閒

» «社區改造» «社會關懷» «dongi» «運動科技» «阿Ben» «阿

喜» «農業» «OnTV新聞» «PeoPo聊新聞» «PeoPo Talk»

«PeoPoWebcast» «RSS –最新報導10則» «公民記者應援團»

«公民記者介紹» «公民新聞報» «劉文淇» «北部版» «北部新

聞» «南部版» «南部新聞» «原視新聞» «原住民族» «天然災

害» «媒體觀察» «客座總編輯» «心慧» «政治經濟» «教育學

習» «文化古蹟» «最多瀏覽» «最多分享» «最新報導» «東部

版» «東部新聞» «校園中心» «榕樹學堂綺萱» «中部版» «中

部新聞»

Phd Books: «Phd Books» «軸承» «齒輪» «塑橡膠機械專輯»

«工具機» «工業控制系統» «最新消息» «流體機械»

Phew: «Phew» «熱門話題» «理財新知» «生活保健» «疾病預

防» «精選心法» «美食» «美容塑身» «達人專訪» «醫療趨勢»

«金融科技» «親子教育» «身體素質» «健康飲食» «兩性關係

» «其他投資» «團隊運作» «影音專區» «心理素質» «新聞推

薦» «旅遊» «流行線上» «休憩活動» «激勵金句» «保險規劃

»

picupi挑品: «picupi挑品» «綠色生活» «永續時尚和設計»

Piko Live : «Piko Live»

Pin View: «Pin View» «生活» «產經/股市» «社會/地方» «社

會生活» «科技/遊戲» «經營有道» «運動» «藝術／文創»

«觀點» «財經» «健康/親子» «兩岸/國際» «南台灣觀點»

«南台灣觀點» «台商大代誌» «品觀點X幸福空間» «國會焦

點» «娛樂» «娛樂/追星» «娛樂星聞» «寵物Pet» «幸福空間»

«影音» «房地產» «政治焦點» «政治要聞» «新冠病毒專區»

«旅遊/美食» «星座/命理» «會長有約» «權益維護» «民意聲

量調查» «流行/時尚» «消費»

Pixnet: « Cashbox168» « Cawaiimonkey520» « Eyes198877»

« Fooleyes» « Gary6711» «毅修汽車» «Blog» «Blog»

«Blog» «生活» «醫美» «Itslilian1002» «John547»

«Justin531xx» «Ksdelicacy» «Marcie0516» «Masaharuwu»

«Oopsimkate» «Pucci0911» «Rocky Rocket 12» «Shelly

Pan» «Smilejean» «Sobakome» «Spiderjosh» «sport (運動

邦)» «Star80645» «StyleMe美妝時尚 (Styleme)»

«Tigercsia» «Tramy888» «Travel» «Vivianchiu» «W20770»

«Yai8» «You Win 721» «小廚娃新手做羹湯» «廖阿輝3C資

訊碎碎念 –痞客邦» «手作食譜» «保養»

Playcar
PlayMusic音樂社群網站: «PlayMusic音樂社群網站» «素

人推薦» «聊音樂» «華語» «音樂活動» «西洋» «創意MV»
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«名人焦點» «寫給藝人的一封信» «年度盛事» «我的音樂故

事» «日韓» «樂壇新星» «歌唱比賽» «主題音樂推薦»

PM Magazine: «PM Magazine» «理財規劃» «產品行銷»

«策略經營» «自我學習» «領導管理» «風險管理» «健康管理

» «商業分析» «實用技能» «專案管理» «心靈成長» «敏捷手

法» «數位趨勢» «人際溝通» «休閒娛樂»

Po News: «Po News» «生活消費» «財經» «影視娛樂» «時尚»

Pocket Money口袋財經: «美股券商開戶投資» «美股投

資 Investment» «區塊鏈 Blockchain» «商管筆記» «外部投

稿» «如何建立投資心理»

Pop Daily
Pourquoi報呱: «Pourquoi報呱» «觀點» «評論» «軍事» «台

灣» «快報» «文化» «消息» «世界»

Ppaper
President Office Taiwan: «President Office Taiwan»

«災害防救» «綠色能源» «長照 2.0» «防疫» «青年» «轉型正

義» «農業» «兩岸» «前瞻基礎建設» «創新經濟» «原民正義»

«司法改革» «國防» «外交» «人權»

Prestige-tw: «Prestige-tw» «珠寶» «美妝» «鐘錶» «藝文»

«風雲榜» «饗宴» «居家» «影音» «旅遊» «時尚» «汽車» «活

動»

Punchline娛樂重擊: «焦點人物» «產業» «產業評論» «美

劇» «陸劇» «電視» «電影» «韓劇» «影評» «影業觀察» «最

新文章»

purple corner: «purple corner» «label»

Qlive: «Qlive» «紅玩意» «紅玩樂» «紅潮流» «網紅夥伴»

Quanta Computer
Radio Taiwan
Radio Taiwan EN: «Radio Taiwan EN» «News»

Radio Taiwan International: «Radio Taiwan

International» «生活» «總覽» «財經» «兩岸» «國際» «央廣

新聞網：» «政治»

Readmoo閱讀最前線: « News»

Red Bull Energy Drink
Rhythms Monthly: «Rhythms Monthly» «Books» «發現系

列» «目錄» «第117期2008.04» «第123期2008.10» «第

128期2009.03» «第204期2015.07» «第287期2022.06»

«第287期2022.06» «第287期2022.06» «第287期2022.06»

«第287期2022.06» «第287期2022.06» «第287期2022.06»

«經典別冊» «經典專書» «醫療人文» «關懷系列» «關於經典

» «電子雜誌» «其他專書» «各期雜誌» «小樹系列» «慈醫健

康» «慈大人文» «慈文系列» «慧炬引路» «探索系列» «撰文

/Adrien Vautier/Le Pictorium» «撰文/Alessandro

Gandolfi/Parallelozero/INSTITUTE» «撰文/Aude

Osnowycz» «撰文/王志宏» «撰文/蘇淮» «撰文/陳應欽»

«撰文/諶淑婷» «撰文/Melissa Gaskill» «撰文/吳佳珍» «撰

文/安培淂» «撰文/小野» «撰文/游婉琪» «撰文/潘美玲»

«攝影/Adrien Vautier/Le Pictorium» «攝影/Alessandro

Gandolfi/Parallelozero/INSTITUTE» «攝影/Aude

Osnowycz» «攝影/Brandon Cole» «攝影/王志宏» «攝影

/陳弘岱» «攝影/陳應欽» «攝影/黃效文» «攝影/黃世澤»

«攝影/劉衍逸» «攝影/劉子正» «攝影/安培淂» «最新訊息»

«人文特輯» «人文系列»

Right Insurance
RMIM Inc.: «RMIM Inc.» «退休規劃» «醫療、健康保險» «調

查&排名» «財產保險» «財經時勢» «健康醫療百科» «公、

勞、農、健保» «市場動態» «投資理財» «人壽保險»

ROOTS
Rti Radio Taiwan International: «Rti Radio Taiwan

International» «Tin tưc»

Run I Round: «Run I Round» «進階訓練» «運動生活» «運

動裝備» «入門訓練» «減重塑身»

RUN!PC: «RUN!PC» «雲端運算智庫» «即時新聞» «業界動態»

Safood: «Safood» «甜點,麵包,下午茶» «生活密技» «素食 |蔬

食» «美式» «義式» «韓式» «光復新村美食地圖» «冰品飲料»

«台中米其林餐廳» «台中美食» «台中夜市攻略» «台中景點

» «吃玩台灣» «吃到飽» «團購美食» «小剎廚房及團購» «懶

人包» «新店報馬仔» «日式» «法式» «泰式,南洋»

Sam．小才大用: «Sam．小才大用» «app推薦» «理財知識»

«網路行銷» «聯盟行銷» «自我成長» «被動收入» «時間管理

»

SarangOppa: «SarangOppa» «綜藝» «電影» «音樂»

«Uncategorized» «戲劇» «新聞» «明星檔案» «活動»

SayDigi: «SayDigi» «Android» «Baby tech» «Business»

«Camera News» «科技鮮品 (Technology fresh goods)» «美

食旅遊 (Gourmet tourism)» «E-household» «Exhibition»

«Funny» «Good idea» «Idea» «Illustration» «Ios» «Life»

«Mobile phone» «Novel Product» «Paternity» «Peripherial»

«Photographer» «Saydigi Ad» «Sound horn» «Tablet»

«Tech news» «Tech review» «Tech studio»

Saydigi Tech: «Saydigi Tech» «Android軟體» «生活家電»

«科技宅時尚» «通路快訊» «遊戲與軟體» «運動好生活» «電
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信資費» «視聽娛樂» «親子寵物科技» «iOS軟體» «國際大

展» «平板筆電桌機» «新奇產品» «時尚好生活» «智慧駕駛»

«智慧手機»

Searchome: «Searchome -» «特賣會 (Sale)» «看所有設計師

(Designers)» «看所有品牌 (Brands)» «看案例 (See case)»

«私房秘技 (Private)» «美食 (Food)» «風格人物 (Style

People)» «風水 (Feng Shui)» «裝修攻略 (Renovation

Raiders)» «設計家TV (Designers TV)» «設計師上線

(Designer online)» «買好物 (Good things)» «買家電

(Home appliances)» «買家具 (Furniture)» «買廚衛

(Kitchen and bathroom)» «買建材 (Building materials)»

«國際潮流 (International Trends)» «好宅設計 (Good

House Design)» «媒體中心 (Media Center)» «居家理財

(Home Finance)» «居家用品 (Home Supplies)» «居家修繕

(Home Repair)» «找產品 (Product)» «找影片 (Videos)»

«找文章 (Articles)» «收納 (Admission)» «最新聞 (Latest

news)» «清潔 (Clean)» «企業合作 (Business

Cooperation)» «佈置 (Layout)»

Shadowc.pixnet.net
Shangrila Resort
Shinhangroup
Shipping Digest: «Shipping Digest» «航運消息» «航貿專

論» «航貿專論» «航貿影音» «MABR» «展覽活動»

Shopback
shoppingdesign: «shoppingdesign» «3C» «生活雜貨» «禮

物» «Event» «選物» «選品店» «選店» «良食» «閱讀» «藝文»

«電影» «音樂» «裏澳門» «餐廳» «設計» «設計現場» «設計

生意» «身體保養» «創意靈感» «創意人» «咖啡館» «城市»

«家具» «展覽» «建築空間» «攝影» «文具» «新鮮事» «新商

品» «新店鋪» «旅宿» «旅人» «書店»

Show Girl
SiCAR Fun: «SiCAR Fun» «Charity» «Product»

Smart Beb
Smart自學網: «Smart自學網» «2017冠軍基金» «2017保單

評選» «熱門股點評» «熱門排行» «理財小工具» «美食健康»

«進修充電» «達人開講» «達人開講» «達人開講» «達人開講

» «達人開講» «股票» «股票操作術» «財經好讀» «輕理財»

«輕鬆退休去» «Smart動一動» «北中南行情» «各國情報站»

«名人沒說的事» «基金» «基金大評比» «大師解讀» «好生活

» «好房二三事» «存股» «存股口袋名單» «居家休閒» «戶外

逍遙» «房產» «房產小常識» «投資教學區» «搶救爛理財»

«保險» «保險第一線» «保險小常識»

Smiletaiwan
Snappp
Snn
Soft4fun: «Soft4fun» «Android-relate» «Auto»

«Chrome-browsing» «Computer-accessories»

«Entertianment» «Facebook» «Google-plus-sns» «How-to»

«Image-process» «Information-security» «Internet»

«Ios-app-degiest» «Ipad-iphone» «Iphone-relate»

«Life-style» «Life-topics» «Mobile» «Mobile-accessories»

«Mobile-device» «Multimedia» «Other»

«Product-test-report» «Security» «Social-networks»

«Software» «System-tools» «Tech» «Tech» «Tech» «Tips»

«Wearable-device» «website-recommand»

Sofu News: «Sofu News» «綜合» «金融保險» «藝文公益»

«娛樂戲劇» «數位資訊» «時尚美妝» «汽車天地» «消費生活

» «休閒旅遊»

Sogi: «Articles»

Spec R
Spieler
Sportsv: «Sportsv» «ABL» «籃球» «網球» «羽球» «運動收藏»

«自行車» «賽車» «足球» «路跑» «MLB» «NBA» «NFL» «專

欄» «新聞» «日職» «棒球» «中職»

startuplatte.com: «startuplatte.com» «大師智慧» «新知介

紹» «深度分析»

Statement Dog
Statistical Tables: «Statistical Tables» «Labor Force»

«National Income»

Stem Cyte
StockFeel股感: «理財達人» «理財學習» «競爭策略» «總體

經濟» «ETF學習» «技術分析» «投資達人» «投資大師» «文

章總覽» «機構觀點»

Story 543: «Story 543» «生活百科» «生活趣聞» «勵志正向»

«奇聞怪事» «影音焦點» «心靈雞湯» «人生故事»

Story Studio: «Story Studio» «臺灣» «飲食» «SDGs» «愛情»

«戰爭» «俄羅斯»

Street Voice
Style Master: «Style Master» «Art藝術» «Column專欄»

«Digital 3C» «Drama戲劇» «Drinks» «Entertainment»

«Games遊戲» «Gourmet» «Life» «Motors» «Movie電影»

«Music音樂» «People» «People» «Relationship感情»
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«Style» «Travel旅遊» «Watches» «We talk to» «We talk to

名人說»

Styletc樂時尚
Suntravel: «Suntravel» «生活分享» «產業資訊» «美食分享»

«報好康» «好物分享» «好宿分享» «影音區» «新鮮事» «旅

遊專題» «旅遊新聞» «樂分享»

Super Drive
Supermoto8: «Supermoto8» «生活» «評測» «專題»

Swan
Swiss Education Group
Synology
T Three News: «T Three News» «珠寶資訊» «社團櫥窗»

«社會時事» «藝術名人殿堂» «藝文教育» «兩岸國際» «地方

綜合» «旅遊美食»

Tag Pop: «Tag Pop» «玩意 Hobbies» «生活 Lifestyle» «風格

Style» «專題 Feature» «文化 Culture» «最新 New In» «服

飾 Apparels»

Tai Sounds: «Tai Sounds» «生活總覽» «生活小知識» «科技»

«籃球» «職場» «音樂» «食譜» «飲食» «親子» «賽事» «健康»

«太人物» «寵物» «居家» «影視» «性別» «文化總覽» «旅遊»

«星座運勢» «棒球» «汽車» «潮流時尚» «信仰»

Tai Sounds
Taipei Art Plus: «Taipei Art Plus» «訊息總覽» «新聞公告»

«最新消息»

Taipei Exchange
Taipei Times: «Business» «Editorials» «Features» «Front

Page» «Sports» «Taiwan News» «World Business» «World

News»

Taipei Travel
Taipeinews.net
Taiwan Asean Studies Center
Taiwan Brain Trust: «Taiwan Brain Trust» «小組論壇»

«智庫動態» «智庫動態» «智庫動態» «智庫動態» «智庫動態

» «智庫動態» «智庫動態» «智庫動態» «智庫動態» «智庫動

態» «活動新聞稿» «活動新聞稿» «活動新聞稿» «活動新聞

稿» «活動新聞稿» «活動新聞稿» «活動新聞稿» «活動新聞

稿» «活動新聞稿» «活動新聞稿» «活動新聞稿» «活動新聞

稿» «活動新聞稿» «活動新聞稿»

Taiwan Business TOPICS: «Taiwan Business TOPICS»

«AmCham Event» «Analysis» «Behind the News» «Cover

Stories» «Editorial» «Industry Focus» «Interview» «Issues»

«Law» «Life in Taiwan» «Seeing Taiwan» «Special Report»

«Sponsored Content» «Taiwan Briefs» «Taiwan Business»

«Travel & Culture» «Weekly News Roundup» «Wine &

Dine»

Taiwan Digital News: «Taiwan Digital News» «City»

Taiwan English News: «Taiwan English News»

«Animals» «Crime» «Drugs» «Entertainment»

«Environment» «Fire» «Politics» «Regional» «Society»

«Sports» «Stupid Stuff» «Traffic Accidents» «Travel and

Tourism» «Violent Crimes» «Weather»

Taiwan Futures Exchange
Taiwan Hospital Association
Taiwan Info: «Taiwan Info» «International» «Politique»

Taiwan News: «Culture» «Economy» «Environment» «Food

Safety & Health» «Home» «New Immigrants» «news-1»

«Opinion» «Politics» «Society» «Sports & Entertainment»

«Taiwan News Weekly Roundup» «Travel & cuisine»

Taiwan Railway Administration
Taiwan Sentinel
Taiwan Today: «Home»

Taiwan Tour: «Taiwan Tour» «3C行銷» «App推薦» «生活雜

事» «生活大小事» «看屋去» «票劵優惠» «離島美食推薦»

«離島景點» «領隊愛3C» «行程安排建議» «北部美食推薦»

«北部景點» «南部美食推薦» «南部景點» «台灣美食» «台灣

景點» «台灣住宿» «吃喝玩樂懶人包» «國外旅遊» «好康分

享» «懶人包» «採訪專區» «東部美食推薦» «東部景點» «泰

國親子旅遊» «流行時尚» «下廚這件事» «中部美食推薦»

«中部景點»

taiwan.net..tw
Taiwan.sharelife
Taiwandigi News: «Taiwandigi News» «產經» «社會» «科

技» «醫衛» «頭條» «農業» «公益» «國際» «城市» «專題»

«政治» «文教» «樂活» «消費»

Taiwansemi: «Taiwansemi» «News»

Taiwansun: «Taiwansun» «Asia Pacific» «Business»

«International» «Section» «Section» «Section» «Section»

Taiwantrade: «Taiwantrade» «Biznews»

Talk
Taronews: «Taronews» «環境» «生活» «社群觀點» «科技»

«籃球» «網球» «網路謠言» «美國» «羽球» «運動» «芋論»

«閱讀» «音樂» «財經» «足球» «健康» «全部運動文章» «全
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部運動文章» «全部財經文章» «全部財經文章» «全部國際

文章» «全部國際文章» «全部文化文章» «全部文化文章»

«國際» «專訪» «專欄» «影視» «性別» «投書» «政治» «教育»

«文化» «旅遊» «日本» «棒球» «歐洲» «武漢肺炎» «歷史»

«中國»

Taster美食加: «Taster美食加» «當月專題» «當月專題

Issues» «美味書摘» «關於 Taster» «餐飲趨勢» «口袋名單

Bucket List» «名家專欄» «專題» «專欄 Articles» «新聞快訊

News» «新菜單報告» «新餐廳報告» «人物風采»

TASTE品味誌: «TASTE品味誌» «Art» «Beauty» «Gourmet»

«Liquor» «Living» «Resort» «Style» «Watches» «Wheels»

Tasting Kitchen
Tasting Whatever: «Tasting Whatever» «熱門主題» «名家

專欄» «名家專欄» «品牌故事» «品酒筆記» «暢飲世界» «未

分類» «業界新聞» «業界新聞»

Tax Administration of Taiwan: «Tax Administration

of Taiwan» «News»

TBK鐵駒誌
Tcnn: «Tcnn» «特色教會» «甜蜜親子報» «生活靈修» «社福»

«社會» «編輯筆記» «繪畫» «造就» «電影» «音樂» «見證»

«觀點評論» «賞析» «輔導» «健康» «公報社» «台文» «專題»

«專欄» «心得» «所有» «所有» «所有» «所有» «投書» «探索

頻道» «攝影» «教會» «文化藝術» «文學» «新聞總覽» «旅遊

» «普世» «書介» «歷史»

Tech Zufu: «Tech Zufu» «Apple» «CES» «CPU» «科技新聞»

«筆電» «聯想» «電視» «觸控螢幕» «Lenovo» «Lenovo

ThinkBook Plus» «M1» «MicroLED» «Notebook» «QLED»

«Samsung» «TapView» «Technews» «實測動手玩» «主夫怎

麼說»

TechaLook: «TechaLook» «獨家報導» «科技新知» «科技每

週報» «蘋果Apple週邊» «電腦網通週邊設備» «電腦顯示

卡» «電腦機殼» «電腦主機板和CPU» «電源供應器» «行動

週邊» «行動裝置應用程式» «GAME遊戲介紹» «PR

Newswire美通社» «儲存設備» «冷卻設備» «好用app» «好

康抽獎活動» «平板電腦與筆電» «教學» «智慧型手機與週

邊» «消費型電子»

TechNews: «TechNews» «3D列印 (3D Printing)» «CCC» «環

境科學 (Zirankexue)» «生物科技 (Biological Technology)»

«精選 (Choice)» «網路 (Internet)» «能源科技 (Energy

Technology)» «零組件 (Components)» «電子娛樂

(Electronic Entertainment)» «Feed» «Finance» «Google»

«即時新聞 (Breaking News)» «市場動態 (Market

Dynamics)» «平板電腦 (Tablet)» «手機 (Phone)» «汽車科

技 (Automotive Technology)» «人力資源 (Human

Resources)»

Teepr: «Teepr» «ChloE直講» «Cosplay» «生活» «知識» «科技»

«網人365» «編輯專欄» «美食» «美妝» «美漫» «聊聊» «遊戲

» «藝術» «蘑菇宅» «雪若Q談人蔘» «電影» «親子» «IG專區»

«TEEPR原創影片» «TEEPR推一波» «公關專欄» «出門» «動

物» «動漫» «動漫宅» «叭啦叭啦研究室» «台灣» «圖文» «女

生» «娛樂» «小物» «影評» «旅遊» «星聞» «星座» «時尚單

品» «本週主打星» «世界» «亮新聞» «今日紅什麼»

tepu.org..tw: «tepu.org..tw» «生態保育» «生態保育» «生態

保育保護自然生態，包含動物與植物，維持生態系穩定與

優美的景觀資源。» «產業政策» «產業政策» «產業政策關

注國家整體與未來發展的產業政策，推動產業提升，往創

新、智慧、節能及友善環境的方向發展。» «空汙防制»

«空汙防治減少溫室氣體排放量，減碳及改善空氣污染，

推動綠能減煤，規劃移動污染源由油轉電的策略及執行方

案。» «空污防治» «義賣品» «能源轉型» «能源轉型» «能源

轉型少對傳統石化及核能的依賴，推動能源轉型，發展再生

能源，打造非核家園。» «關注議題» «電磁波防制» «電磁波

防治» «電磁波防治關注電磁波（又稱電磁輻射）對人體

的危害的議題，推廣電磁波監測。» «農糧政策» «農糧政

策» «農糧政策積極推動有機農法及友善農業，有機物循

環歸田，減少剩食及少肉多蔬食等。» «近期活動» «公害

防治» «公害防治» «公害防治防治噪音、交通紊亂、農地

污染、水源污染、水土保持不良等對人類生存構成威脅的

公害，打造更安心與環保的家園。» «出版義賣» «出版品»

«反核» «反核» «台灣環境季刊» «台灣環境季刊» «國土規劃

» «國土規劃» «國土規劃重視永續發展之核心價值及其原

則，推動包括中央與地方應將永續發展納入施政計劃。»

«媒體活動» «廢棄物與資源循環» «廢棄物與資源循環» «廢

棄物與資源循環關注廢棄物清理與污染、資源循環再利用

及推動垃圾減量問題，推動循環經濟，減少資源的浪費。

» «影音照片» «新聞稿» «最新消息與活動» «氣候變遷» «氣

候變遷» «氣候變遷關注全球氣候變遷議題，更希望引起

更多國人一起來關心，推動節能減碳，延緩氣候變遷的腳

步。» «永續發展» «永續發展» «永續發展響應聯合國永續

發展目標SDGs共17項目標，實踐環境永續發展，讓世界

看見台灣！»

The Affairs: «The Affairs» «A BRAND» «A CAR» «A DAY» «A
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FRIEND» «A LIST» «A MEAL» «A PODCAST» «A STORY»

«A THING» «A.全球意識» «B.商業科技» «C.文化體育»

«D.生活設計» «E.探索發掘» «O.評論» «TheAList»

The Control Yuan of The Republic of China:
«The Control Yuan of The Republic of China» «News»

«The Control Yuan of The Republic of China»

The Legislative Yuan of Republic of China
The Merit Times: «首頁»

The Nate: «The Nate» «All» «Inspiration» «Partners» «Press»

«Uncategorized» «What’s Around»

The Open Hair: «The Open Hair» «焦點人物» «特別企劃»

«聚焦沙龍» «趨勢髮型» «創意髮型» «學習進修»

THE PEAK: «THE PEAK» «生活‧旅遊» «美食‧美酒» «美妝

‧保養» «名車‧遊艇» «時計‧首飾» «時尚‧精品»

The Reporter
TheThailander: «Beauty» «Fashion Today» «Health &

Fitness» «Home» «Life & Love» «Makeup» «PR NEWS»

Thinking Taiwan: «Thinking Taiwan» «熱門文章»

Tianzhu
Tifferent View : «Tifferent View»

Time Square: «Time Square» «熱門錶款» «鐘錶之外» «品

牌故事» «實拍» «文章» «新聞» «深度觀點»

Tnews: «Tnews»

To’ Go泛遊情報: «To’ Go泛遊情報» «本期雜誌»

Today News
Tomorrow science: «環境» «科學» «科技» «綜合» «醫學»

«健康» «投資» «明日專欄»

Top Gear TW: «Top Gear TW» «Drives» «Features» «News»

«Videos»

TopCar.tw: «TopCar.tw» «特別企劃» «總代理最新聞» «雷尼

看RV» «車廠即時訊息» «Vivian車市銷售分析» «國內新車

新聞» «國外新車要聞» «失控快門» «康師傅的異端邪說»

«本然帶你看F1»

Topology Research Institute: «Topology Research

Institute» «AI人工智慧» «總體經濟» «雲端與物聯網» «電

腦系統運算» «顯示面板» «IC製造封測» «IC設計» «寬頻網

路» «工業4.0» «手機應用» «智慧生活» «汽車科技» «消費

電子» «中國半導體» «伺服器»

Tourism Malaysia
Toy People News: «Toy People News» «玩具探險隊» «玩

具新聞» «玩具人專欄» «看更多...» «遊戲新聞» «開箱報告»

«動漫新聞» «活動&展覽» «活動展覽» «人物專訪»

TPCA台灣電路板協會
TR Ominmedia: «TR Ominmedia» «郵輪» «飯店» «台灣»

«品味» «專題» «日本» «海外»

TradeMag Taiwan: «TradeMag Taiwan» «封面故事»

Trailblazer Camp
TraNews台灣: «TraNews台灣» «生活休閒» «看更多» «藝術

人文» «台灣美食» «台灣旅遊» «好康報報» «更多美食新聞

>» «更多藝文新聞>» «更多好康新聞>» «更多旅遊新聞>»

«更多休閒新聞>»

Travel In Seasons: «Travel In Seasons» «4 SEASONS四

季» «ANNIVERSARIES週年紀念» «AUTUMN秋» «BABY

育兒» «BABYMOON 4 SEASONS產前蜜月四季» «DEAR

JOANNE給寶寶的信» «LAKE TAHOE太浩湖» «LOVE戀

愛» «PARENTING育兒日記» «PREGNANCY懷孕»

«PROPOSAL求婚» «RELATIONSHIP大小事» «SAN

FRANCISCO舊金山» «SPRING春» «STROLL輕旅行»

«SUMMER夏» «TAIPEI台北» «TRAVEL旅行» «WEDDING

4 SEASONS婚紗四季» «WEDDINGS婚禮» «WINTER冬»

Travel Rich: «Travel Rich» «台灣旅遊» «大陸旅遊» «專題報

導» «工商協會» «日本旅遊» «業界新訊» «海外旅遊» «人物

專訪»

Travelcom Taiwan: «Travelcom Taiwan» «看更多...» «秘

境打卡» «自駕資訊» «開車這樣玩» «離島» «離島美食» «鮮

玩樂遊» «北部美食» «北台灣» «南部美食» «南臺灣» «台灣

自駕遊» «國外美食» «好吃地圖» «旅遊新聞» «東部美食»

«東台灣» «歐美必訪» «活動優惠» «世界美景» «世界旅行»

«中部美食» «中台灣» «中港澳推薦» «亞洲玩這邊» «來去日

韓»

Traveler Luxe
TravelKing旅遊王: «Home» «旅遊新聞»

Trends 365
Tripplus.cc: «Tripplus» «Blog»

Trouble Care: «Trouble Care» «生活» «美胸» «美容» «健康»

«兩性關係» «學習» «工作» «心理» «減肥»

Ts 960: «Ts 960» «頭條» «視頻» «台青» «好文» «政策»

tsmc: «Chinese» «Japanese» «Press Releases» «Schinese»

Tsna
TTN Taiwan: «TTN Taiwan» «焦點訪談» «紐澳» «紐澳» «編

輯室週記» «美洲» «美洲» «郵輪» «郵輪» «郵輪新聞» «航空

集錦» «韓國» «韓國» «飯店» «飯店新訊» «Marketing» «T講
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堂» «Topic» «全球趨勢» «兩岸新聞» «其他» «其他» «台灣»

«封面故事» «專區» «數字看趨勢» «新聞» «新聞集錦» «新

旅行社專區» «旅遊行事曆» «旅行公協會快訊» «旅展» «旅

業觀點» «旅業人才酷» «日本» «日本館» «日本最新訊» «東

南亞» «歐洲» «活動» «海島» «深入旅遊» «中國大陸» «中國

大陸» «港澳» «人物專訪» «俄羅斯» «俄羅斯»

TTV
Tumblr
Turn News App: «Turn News App» «美食吧» «采風集» «華

人臉譜» «蓬萊榜» «風雲錄» «軍事頻道» «黨政直播» «Life»

«旺視界» «旺財富» «樂遊趣» «中華風情» «休閒養生»

Tuv Nord Taiwan
Tw News: «Tw News» «1.國內要聞» «2.港都新聞» «3.社會新

聞» «4.財經新聞» «5.教育科技» «6.兩岸三地» «7.健康醫藥

» «8.藝文旅遊»

Tw News Yahoo:
«https://tw.news.yahoo.com/tag/%E7%91%9E%E5%A3%AB%E8%A3%BD»

«熱門新聞 (Heat Gate newspaper)» «理財就業 (Advanced

Financial employment)» «生活 (Life)» «產業動態

(Dynamics)» «社會 (Social)» «科技» «籃球 (Basketball)»

«網球 (Tennis)» «美容保健 (Health & Beauty)» «美洲

(America)» «運動 (Exercise)» «股市匯市 (Foreign

exchange market)» «醫療衛生 (EriB hygiene)» «自然環境

(Natural Environment)» «藝人動態 (Arts people

dynamics)» «雜誌專區 (Magazine Area)» «電視廣播 (TV

broadcasts)» «音樂 (Music)» «高爾夫 (Golf)» «財經

(Finance and economics)» «財經影音» «RSS» «Sitemap»

«Yahoo» «健康 (Health)» «創新創業嘉年華» «各家新聞»

«國際 (International)» «國際財經 (International Finance)»

«地方 (Place)» «專欄 (Special column)» «影劇 (Motion

picture)» «房地產 (Real estate)» «政治 (Political)» «文教

(Culture and education)» «新奇 (Novel)» «旅遊 (Visitor)»

«日韓 (Japan and South Korea)» «棒球 (Baseball)» «歐非

(Europe and Africa)» «每日Yahoo焦點» «消費

(Consumption)» «中港 (Hong Kong)» «亞澳 (Asia

Australia)» «人氣 (Popularity)»

Tw.aboluowang: «Tw.aboluowang» «熱門明星 (Hottest

stars)» «玄學風水 (Metaphysical Feng Shui)» «生態

(Ecology)» «生活» «社會觀察 (Social Observations)» «科

教» «科教 (Science and Education)» «移民留學

(Immigration study abroad)» «精品推薦 (Recommended

Products)» «精彩視頻 (Wonderful video)» «維權 (Rights)»

«網聞» «網聞 (Net news)» «英語學習 (English Learning)»

«華語電影 (Chinese Movie)» «萬花筒 (The Kaleidoscope)»

«著名導演 (famous director)» «長篇連載 (Long series)»

«藝術世界 (The Art World)» «飲食文化 (Food Culture)»

«評論» «體育 (Sports)» «讀書思考 (Reflections on

Reading)» «財經 (Finance)» «Hk» «Hkent» «News» «健康

養生 (Healthy Living)» «北美新聞» «古詩古文 (Ancient

Poems)» «史海鉤沉 (The History of the Sea)» «喬任梁

(Qiao Renliang)» «國際財經» «國際娛樂 (International

Entertainment)» «國際新聞» «圖片文章 (Picture article)»

«大陸娛樂 (Mainland entertainment)» «奇聞趣事

(Gonzo)» «奇妙世界 (Wonderful World)» «娛樂評論

(Entertainment Reviews)» «娛樂圖片 (Entertainment

Pictures)» «官場 (Officialdom)» «家庭生活 (Family life)»

«工作職業 (Workplace)» «心靈之燈 (lamp of the mind)»

«投資理財 (Investment Banking)» «教育育兒 (Education

Parenting)» «文集 (Collected Works)» «文學世界 (The

Literary World)» «新聞» «新鮮圖片 (Fresh Pictures)» «新

鮮滾動 (Fresh scrolling)» «時尚天地 (Fashion World)» «更

多圖片 (More pictures)» «更多文章 (More articles)» «最

新娛樂 (Latest entertainment)» «最新滾動 (latest

scrolling)» «最新滾動 (latest scrolling)» «最新滾動 (The

latest scrolling)» «民生 (People’s livelihood)» «民俗風情

(folk customs)» «汽車世界 (Auto World)» «海外生活

(Overseas Life)» «世界文化 (The World Culture)» «中國文

化 (Chinese Culture)» «港台 (Hong Kong and Taiwan)»

«港台娛樂 (Hong Kong and Taiwan entertainment)» «人

物» «人物 (People)» «滾動新聞 (Scroll News)» «信仰

(Faith)»

tw.stock.yahoo.com
Twcert
twgreatdaily.com
Twmotorgroup
Twse: «Twse.com..tw»

Tye News: «Tye News» «焦點» «生活» «社會» «經建» «美食»

«運動» «健康» «優惠» «兩岸» «公益» «副刊» «國際» «影音»

«投書» «政治» «文教» «活動» «交通» «人物»

T客邦 (T-off state): «T客邦 (T-off state)» «3C» «特企»

«穿搭» «美食» «ENTERTAINMENT» «職場» «配件» «電影»

«鞋訊» «飲食» «香水» «髮型» «車» «FASHION»
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«GROOMING» «LATEST NEWS» «LIVING» «Man Fashion»

«RELATIONSHIP» «WELLNESS» «健身» «影集» «心理測驗»

«快訊» «性事» «戀愛» «戶外» «投資理財» «新奇» «旅遊»

«明星» «消費新聞» «減重» «人際» «保養» «保健»

U Headphone: «U Headphone» «News業界新聞»

U Media: «U Media» «生活» «醫療» «藝文» «談古論今» «財

經» «質報評論» «兩岸» «名家專欄» «國際» «大話天下» «弊

不可赦» «政治» «人物新探»

U-3C Enjoy Your Digital Stuff: «U-3C Enjoy Your

Digital Stuff -» «相機 (camera)» «電玩 (Video games)»

«電腦 (computer)» «車用電子 (Car Electronics)» «家電

(Home appliances)» «手機 (Phone)» «新聞報導 (Car)»

«新聞報導 (Computer 1)» «新聞報導 (Design)» «新聞報導

(Game)» «新聞報導 (Phone 2)» «促銷訊息 (Computer 2)»

«促銷訊息 (Design)» «促銷訊息 (Phone 1)»

U-Audio
U-Car: «U-Car» «Am» «Audio» «Classroom» «F1» «Feature»

«Mook» «News» «Promotion» «Roadtest»

U-Fashion: «特別企劃» «玩流行» «生活品味» «美妝鮮事»

«美妝專題» «美妝新品» «首頁» «名人目擊» «國際搜尋»

«時尚鮮事» «時尚新品» «流行專題»

uho優活健康網: «uho優活健康網» «營養師» «穴位» «肝癌»

«馮逸華» «高血壓» «讀書趣BookClub» «Uho編輯部»

«Uho企劃部» «健康醫療網» «好生活GoodLife» «安永生活

誌» «專家說» «專家說Columns» «居家照護» «心血管疾病»

«懷孕» «新知» «曾心盈» «林筱庭» «減肥»

UMC
Uni Air
UNIKO’s hardware
Urban Union: «Event |活動» «Feature |專欄» «News |新

聞» «Release |發行»

UrCosme (＠cosme TAIWAN)最新: «UrCosme (＠

cosme TAIWAN)最新» «美妝新訊»

UU小说网: «UU小说网» «玄幻小说»

Vamos Sports: «Vamos Sports» «球類運動» «自行車» «語

庭去哪裡» «晚安體育新聞» «棒球» «中華職棒»

Very Wed: «Very Wed» «看更多» «禮俗小學堂» «婚禮表格»

«婚禮最新趨勢» «婚禮流程規劃» «專題報導» «新娘活動»

Vintage Square Net: «Vintage Square Net» «當代藝術»

«空間傢飾» «精彩生活薈 LIFE» «美食美酒 TASTE» «美妝

保養» «醇釀美酒» «頂級珠寶» «頂級鐘錶» «頂級地產» «頂

級旅遊 TRAVEL» «午茶時光» «名門精選 NOUVEAU» «夢

幻旅宿» «奢華名車» «度假天堂» «時尚名品薈 STYLE» «時

尚流行» «佳餚饗宴»

viralane.com
VIVI Bride
Viviyu: «Viviyu» «全台住宿» «台灣美食»

Vocal Asia: «Vocal Asia» «News»

Voce
Walkerland: «Taipeiwalker Walkerland» «找美食»

Walrus: «Home» «News»

Wann News
Watch Bus
Watches-for-china.com: «Watches-for-china.com» «編

者寄語 (Editorials)» «視頻» «封面故事 (Cover Story)» «專

題報道 (Special Report)» «手錶知識 (Watch Knowledge)»

«新聞 (News)»

WatchViews: «精品采風 (Fun: Elite)» «精彩時計

(Beautiful)» «經典傑作 (Classic-Topics)» «腕錶話題

(Topics)» «腕錶影片 (Watch Video)» «錶界脈動 (News)»

«錶展報導 (Show)» «錶款介紹 (Series)» «鐘錶集評

(Songs)» «首頁 (Home)» «駕馭樂趣 (Fun: Car)» «趣味生

活 (Fun)» «News-2» «News-3» «News-show» «品牌│名店

(Brand store)» «宜室宜家 (Fun: Home)» «專家論壇

(Master)» «市場消息 (Pulse)» «新錶訊息 (New-arrival)»

Wazaiii
We House : «We House » «House» «Living» «News»

«Wehouse TV»

Wealth Magazine
Webike摩托百貨|台灣最大線上摩托購物網站:

«Webike摩托百貨|台灣最大線上摩托購物網站»

«Auto-Online» «CyberRider» «獨家授權» «編輯部推薦»

«試乘報告» «賀曾利隆» «賽事消息» «車輛召回» «車輛新聞

» «FIM EWC» «MotoGP» «RS TAICHI相關特輯» «RS

TAICHI相關新聞» «RS TAICHI品牌介紹» «RS TAICHI歷史

沿革» «RSTAICHI» «YOSHIMURA» «YOSHIMURA相關文

章» «YOSHIMURA品牌介紹» «YOSHIMURA改裝特輯»

«YOSHIMURA歷史沿革» «Young Machine» «其他» «原田

哲也» «名家專欄» «和歌山利宏» «小林直樹» «新聞焦點»

«新車資訊» «新商品» «新商品、服務» «新服務» «業界情報

» «海外新聞» «丸山浩» «佐川健太郎»

Weddings.tw: «Weddings.tw» «Banquet-Offer»
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«Banquet-topic» «Banquet-try» «Brand-arrang»

«Brand-host» «Brand-secr» «Brand-video»

«Brand-wedding» «Bride-celebrity» «Bride-cover»

«Bride-magazine» «Bride-news» «Dowedding» «News»

«Overseas-photo» «Overseas-travel» «Overseas-wedding»

«Perfect-boutique» «Perfect-hairstyle» «Perfect-makeups»

«Topic-bride» «Topic-cake» «Topic-etiquette»

«Topic-invitation» «Topic-other» «Topic-photo»

«Topic-propose»

Weismile: «Clubmed» «結婚準備» «義大利旅遊» «金門旅遊»

«自助必看！» «花蓮旅遊» «苗栗旅遊» «英國旅遊» «關於禮

服&試穿» «關於喜帖&紙類設計» «關於婚戒» «非洲旅遊»

«高雄美食» «高雄旅遊» «冰島旅遊» «南投旅遊» «台北美食

» «台北旅遊» «台東旅遊» «台中美食» «台中旅遊» «大陸旅

遊» «宜蘭旅遊» «小琉球旅遊» «屏東旅遊» «愛生活» «愛吃

weiwei» «愛國內旅遊» «愛國外旅行» «摩洛哥旅遊» «新竹

旅遊» «新北旅遊» «日本旅遊» «法國旅遊» «泰國旅遊» «澎

湖旅遊»

Win News: «Win News» «生活» «社會» «科技» «領袖菁英»

«財經» «兩岸» «公益» «公告» «名家專欄» «品觀點-財經»

«品觀點-房地產» «品觀點-消費» «娛樂» «政治» «旅遊» «法

律» «消費»

Wind Taiwan
Womany: «Womany» «特企專題 (Thematic special prices)»

«迷玩樂 (Fan fun)» «迷美食 (Food fans)» «迷美妝 (Fan

Beauty)» «迷職涯 (Fans Career)» «迷健康 (Lost health)»

«迷創業 (Fans Venture)» «迷命運 (Destiny fans)» «迷家庭

(Lost family)» «迷心靈 (Lost soul)» «迷性別 (Gender

fans)» «迷愛情 (Lost love)» «迷政治 (Fans Politics)» «迷時

尚 (Fashion fans)» «迷人物 (Fans People)» «迷人體驗

(Fascinating experience)»

World Vision : «World Vision» «認識世界展望會» «夥伴參

與» «展望消息» «常見問題FAQ» «最新消息»

Wow Lavie: «Wow Lavie» «生活» «藝術» «設計» «創益學»

«品味新訊» «城市» «專題活動» «建築» «時尚»

Wow News: «Wow News» «生活消費 (Consumption)» «電

玩科技 (Games Science and Technology)» «電影新知

(Movie Awakening)» «影劇娛樂 (Motion Picture

Entertainment)» «日韓星聞 (Japan and South Korea Star

News)»

Wow Screen

Wow Sight: «Wow Sight» «看裝備» «看新聞» «籃球» «綜合»

«足球» «路跑» «全文» «全文» «星期人物» «棒球»

WoWo News: «生活消費» «藝文公益» «首頁» «影視娛樂»

«時尚精品» «時尚精品» «休閒旅遊»

www.cycling-update.info: «最新消息»

www.wepeople.club: «www.wepeople.club» «ART &

Culture» «Beauty» «events» «Fashion» «FEATURES»

«Jewelry & Watch» «Lifestyle» «opinion»

XinMedia.com
Xuehua
Xuite
Yahoo Tw Fashion: «Yahoo Tw Style»

Yahoo奇摩: «3C科技 (3C technology)» «Autos» «CPBL» «熱

門新車排行» «熱門機車排行» «知識 (Knowledge )» «研究

報告 (Research report)» «遊戲 (Game)» «銀行服務

(Banking Services)» «電影 (Film)» «財經雜誌 (Financial

magazine)» «車款比較» «車款比較» «House» «Sports»

«Style» «Style» «Travel» «債市新聞 (Bond News)» «債市新

聞 (Bond News)» «全球股市 (Global stock markets)» «公

益 (public)» «匯率換算 (Exchange rates)» «商品期貨

(Commodity futures)» «國際財經 (International Finance

and Economics)» «國際財經 (International Finance and

Economics)» «國內基金 (Domestic funds)» «基金 (Fund)»

«境外基金 (Offshore fund)» «外匯專區 (Forex Zone)» «外

幣投資 (Foreign currency investments)» «外幣投資

(Foreign currency investments)» «娛樂 (Entertainment)»

«字典 (Dictionary)» «家 (Home)» «專家專欄 (Guy

column)» «小資理財 (Petty Money)» «影音» «找新車» «找

機車» «旅遊 (Tourism)» «機車特輯» «機車資料庫» «機車

新聞» «汽車特輯» «汽車資料庫» «汽車新聞» «汽車機車

(Cars motorcycle)»

Yang Ming
Ydn: «生活» «要聞» «首頁» «體育» «軍聞» «副刊» «即時» «國

際» «地方» «大陸» «娛樂» «文教»

Yes娛樂: «Yes娛樂» «電視» «電影» «音樂» «視頻» «即時» «日

韓» «明星» «時尚» «港台»

Yipee: «Yipee» «3C科技» «3D列印» «無人機» «生活娛樂» «美

通社» «動力特區» «吃喝玩樂» «展覽活動» «市場動態» «影

音空間» «搞笑有趣» «攝影應用» «數位遊戲» «數位家庭»

«新奇事物» «時尚潮流» «最新消息»

YouBike: «YouBike» «服務公告»
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Your Art: «Your Art» «爵士樂» «版畫» «獨唱獨奏» «現代舞»

«生活手創» «益智脫逃遊戲» «舞蹈» «舞台劇‧話劇» «芭蕾

舞» «藝術節慶» «音樂» «音樂 Music(18924)» «音樂劇»

«表演 Performance(16914)» «複合媒材» «西畫» «親子»

«記錄片» «設計展» «講座 Forum(4714)» «默劇» «偶劇‧

皮影戲» «其他» «其他舞蹈» «其他戲劇» «劇情片» «動畫»

«合唱» «國畫‧書法» «國際展» «國外舞團» «國外劇團»

«室內樂» «實驗劇場» «小型或個人演出» «展覽

Exhibition(13538)» «常設展» «建築工藝» «戲劇» «戲劇»

«戲曲» «戶外演出» «打擊樂» «插畫» «文物展» «新媒體藝

術» «書畫展» «歌劇» «民族舞» «中樂» «交響樂» «演唱會»

Youthtravel: «https://youthtravel.tw» «新聞» «最新消息»

«最新消息»

ZEEK玩家誌: «ZEEK玩家誌» «Lifestyle» «Tech»

Zetail: «Zetail» «Apple蘋果» «Apple蘋果» «ASUS華碩»

«ASUS華碩» «開箱、上手體驗» «評測» «Google» «HTC宏

達電» «HTC宏達電» «InFocus富可視» «InFocus富可視»

«LG樂金» «Samsung三星» «手機» «深入評測»

ZiMedia: «ZiMedia» «3C» «生活» «美食» «親子» «娛樂» «寰

宇» «旅遊» «時尚»

Zoebitalk
健行筆記: «健行筆記» «生態環境» «產品活動» «登山知識»

«路線旅遊» «全部文章» «新聞時事» «人文歷史»

僑務電子報: «僑務電子報» «English News» «臺灣» «非洲»

«MORE +» «MORE +» «僑務» «北美洲» «大洋洲» «歐洲»

«中南美洲» «亞洲»

內政部警政署165全民防騙網
全國廣播

兩輪誌: «兩輪誌» «2» «3» «4» «5» «【集評測試】鈴木小霸王

Suzuki GSX-R150 & GSX-S150» «【集評測試】越野狂潮

興起 PGO Alpha Max Naked 125 vs. Yamaha BWS R 125

上篇:配備比較» «【集評測試】咖啡雙重奏 Triumph

Street Cup × Scrambler Ducati Cafe Racer» «【Vespa改

裝店家直擊】嘉義偉士新據點» «【升級向上鑑定團】

GMD E-SMART閃電胎» «【升級向上鑑定團】GMD固滿德

E-SMART閃電胎» «【升級向上鑑定團】Smooth史幕斯競

技級全合成酯類潤滑油» «【升級向上鑑定團】固滿德

GMD Road Axe × SYM 4MICA» «【升級向上鑑定團】德

國海德瑙K61旗艦版運動胎× Vespa LT125» «【升級向上

鑑定團】德國海德瑙K80複合型半熱熔運動矽膠胎×

Vespa GTS300» «【升級向上鑑定團】德國海德瑙K80複合

型半熱熔運動矽膠胎× Vespa LX 125、Sprint 125» «【升

級向上鑑定團】德國海德瑙半熱熔矽膠胎 K81× SYM

DRG» «【升級向上鑑定團】海德瑙3D立體薄版藝術花紋

K66全天候晴雨雙效輪胎» «【升級向上鑑定團】海德瑙

K66晴雨雙效胎» «【單車試駕】無限Max Yamaha X Max

300» «【單車試駕】進化驚嘆號 Aeon OZS 150雙碟GT聯

名特仕版» «【單車試駕】鈴式猛禽 Suzuki V-Strom 1000»

«【單車試駕】越野狂潮興起 PGO Alpha Max Naked 125

vs. Yamaha BWS R 125下篇:操控與動力» «【單車試駕】

跑格新紀元 Kymco AK550» «【單車試駕】黑色火藥

Indian Scout Bobber» «【單車試駕】全能旅跑 Ducati

SuperSport S» «【單車試駕】動感靈巧 SYM Z1 Attila S

125» «【單車試駕】反璞歸真 BMW R nineT Scrambler»

«TTMRC爆改靚車直擊»

公益資訊中心

公共政策網路參與平臺

凱渥

勁報Power News: «勁報Power News» «焦點新聞» «社會

新聞» «科技農業» «美容醫學» «體育文化» «麻辣開講» «地

方新聞» «大陸新聞» «宗廟之旅» «影視娛樂» «政治經濟»

«旅遊美食» «消費生活»

動區動趨: «Blocktempo.com» «AI» «All» «All» «All» «物聯網»

«犯罪» «獨立觀點» «瑞波» «環境永續» «社交» «私人機構

報告» «稅務» «管制» «美國» «dApps» «defi» «EOS» «能源»

«金融市場» «銀行» «身份驗證» «ICO» «債券» «其他國家»

«其他幣別» «分散式帳本技術» «創投» «加密貨幣市場» «區

塊鏈商業應用» «區塊鏈平台» «即時新聞» «台灣» «央行»

«娛樂平台» «安全» «專欄作者» «市場分析» «技術» «投資

分析» «挖礦» «支付» «政府報告» «數據報告» «數位產權»

«歐洲» «比特幣» «法規» «中國» «亞太» «交易所» «以太坊»

«供應鏈» «保險»

勞動部

勞動部職業安全衛生署

勞動部勞工保險局

勵馨基金會: «勵馨基金會» «勵馨消息NEWS» «最新消息»

北台灣新聞網

卓越雜誌 (Ecf)
南方快報: «南方快報» «生活小品» «公民台灣» «大千世界»

«影視» «文化思想» «新聞小品»

博世家電: «Startpage»

博仕達家外媒體數位大道 (Bo Shida digital . . .
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卡優新聞網-理財
卡卡生活: «卡卡生活» «烘培食譜» «鑄鐵鍋料理食譜» «開箱

文» «露營» «親子旅行» «壓力鍋» «氣炸鍋食譜» «減醣便當»

«湯品料理»

卡卡洛普 (Kakalup): «卡卡洛普 (Kakalup)» «遊戲» «宅

宅新聞 (House News)» «情報局 (Intelligence Agency)»

«排行榜 (Rankings)»

即時 : «即時 » «生技» «生活» «產經» «科技» «長榮玄機乾坤解

碼» «長榮集團騰飛秘訣» «長榮集團生機之戰» «長榮再創

昌榮之術» «要聞» «調查» «軍事» «司法» «好日誌» «專欄»

«潛艦大弊案»

原來是美花

台灣產經新聞網 (Taiwannet News): «台灣產經新聞

網 (Taiwannet News)» «Academic news» «Business News

news» «China-Business_news» «Consumption news»

«Industry News» «Innovation news» «Technology news»

«Trade Show news»

台灣竹塹電子報: «台灣竹塹電子報» «《食農教育法》上路

2022食育力五星城市揭曉花蓮嘉義等5縣市蟬聯高雄六都

唯一進榜» «「安西教練」到場加油　攻城獅隊季後賽首

戰奪勝» «獲《遠見》施政滿意度進步前3楊文科：打拚做

實事感動民眾» «玄奘線上研討會中日雙語國際教育交流

「Gather Town小玄奘」協助教學展示與互動» «玄奘傳播

學院首創T學院聖洋科技率先登場因應疫情教學變化三部

曲» «玄奘大學學生出國學習計畫再放異彩» «玄奘大學時

尚設計系攜手新竹大遠百年中慶《織品新樂園》藝術工藝

時尚．師生創作聯展» «端午連假搭乘公共運輸優惠多且

防疫到位，歡迎多多利用» «竹縣長楊文科確診取消行程

7+7居家照護» «竹縣慶端午龍舟賽線上直播共慶» «竹縣

投入1.3億 21所國中小運動設施大升級» «竹縣棒協「身體

可以染疫良心不能生病」「打擊病毒，不要打擊孩子！」

抹黑者出面道歉» «竹市SUP、天鵝船體驗人次創新高！連

假就到青草湖全新入口意象8月登場» «竹市府2大暖心服

務市府贈262獨老應景粽子禮盒、加強關懷訪視» «紅毛港

夏季淨灘　清出860公斤廢棄物» «肺癌專科團隊助78歲肺

鱗癌患者恢復正常生活» «郵情端午關愛長者» «臺北榮總

新竹分院神經內科王晨羽醫師談「貝爾氏麻痺」顏面神經

麻痺是中風嗎？» «關西國中貝比魯斯聯盟少棒選拔賽奪

冠代表台灣赴美征戰!» «陽明交通大學六燃博物館2022六

燃文件展：移動的六燃» «頭前溪水質全國前茅竹縣府7月

啟動固定式水質自動監測系統» «優化縣民觀賽體驗林為

洲邀集NCC及電信業者改善竹縣體育館通訊» «單側腳水

腫　小心「深部靜脈栓塞」» «客委會允諾全額補助新竹

縣樟之細路6條自然步道環境整備經費» «小型太空站降

落？台美攜手「氣象雷達站」進駐港南運河» «幸福高齡

志工活動開跑！新竹縣邀您拍出志工傳承價值» «慰勞防

疫最前線　縣長夫人親送手工麵包» «改善全市22處逾

50公里人行三民、西門、關東國小通學步道» «敏實科技

大學成立半導體教學中心解決晶片荒的人才培育問題»

«新竹縣環保志(義)工群英會開放報名獎品總值超過10萬»

«新竹縣客家新曲獎、客語民謠歌詞獎即日起徵件» «新竹

市立動物園雙喜臨門！絨鼠家族添新成員　超萌水豚寶寶

也誕生» «時力地檢署籲請嚴查天虹科技副總羅姓駕車撞

死機車騎士案所涉人員刑事責任» «清華文物館獲捐珍貴

書畫近代中日文人交流躍然紙上» «五星盛宴外帶餐將新

竹老爺美味帶著走，在家就能享用五星美食» «人口增加

竹北議員多1席竹縣總數37席»

台灣精品: «台灣精品» «精品脈動»

台灣綜合研究院

台灣達人秀: «台灣達人秀» «熱榜話題» «網紅» «行銷專欄»

«體育» «娛樂動態» «專題企劃» «影劇熱點» «日韓» «本週»

«本日» «本月»

台灣職業安全健康連線

台灣醒報 Awakening News Networks: «台灣醒報

Awakening News Networks» «環境» «生活» «社長的話»

«社會» «科技» «運動» «醒報的故事» «醒報國際現場» «醒

報人物現場» «記者部落格» «財經» «健康» «全球週刊封面

故事» «分享好文章» «寰宇» «影音藝文» «影音新聞» «我見

我思» «政治» «文教» «旅遊» «每日新聞話題» «今日必讀»

«今日採訪會議»

台灣醫療改革基金會: «台灣醫療改革基金會» «用藥安全»

«用藥安全» «適當醫療» «醫病關係» «醫病關係» «醫療品質

» «醫院治理» «資訊透明» «全民健保» «公告» «其他» «其他

» «名家專欄» «政策倡議» «新聞聲明稿/投書»

台灣金融研訓院

台灣鋼鐵工業同業公會: «台灣鋼鐵工業同業公會» «最新

消息»

台灣開心遊戲網 (Hehagame): «網頁遊戲» «遊戲新聞»

«新遊戲» «新聞中心» «業界動態»

台灣藥品行銷暨管理協會

台灣電報: «台灣電報» «焦點» «焦點頭條» «熱門» «產業財經»
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«社會綜合台灣電報新聞分類：社會新聞» «綜合影音台灣

電報新聞分類：綜合影音» «美食» «連江地方新聞 Y連江

新聞» «金門地方新聞W金門新聞» «臺東地方新聞 V臺東

新聞» «花蓮地方新聞 U花蓮新聞» «苗栗地方新聞 K苗栗

新聞K» «藝術文化台灣電報新聞分類：藝術展覽» «雲林地

方新聞 P雲林新聞» «高雄地方新聞 E高雄新聞» «警政»

«警政議題台灣電報新聞分類：警政議題» «財經» «健康»

«健康醫學台灣電報新聞分類：健康醫學» «兩岸» «公益»

«公益宗教» «公益宗教台灣電報新聞分類：公益宗教» «南

投地方新聞 M南投新聞» «台北地方新聞 A台北新聞» «台

南地方新聞 D台南新聞» «台中地方新聞 B台中新聞» «嘉

義地方新聞 Q嘉義新聞» «國際兩岸台灣電報新聞分類：

兩岸新聞» «地方» «地方新聞» «基隆地方新聞 C基隆新聞»

«好康» «娛樂» «宜蘭地方新聞 G宜蘭新聞» «專欄專題» «專

欄專題台灣電報新聞分類：好康報報» «屏東地方新聞 T屏

東新聞» «展覽» «彰化地方新聞 N彰化新聞» «影視娛樂台

灣電報新聞分類：影視娛樂» «教育» «教育學術台灣電報

新聞分類：教育文化» «新竹地方新聞 O新竹新聞» «新北

地方新聞 F新北新聞» «旅遊» «桃園地方新聞 H桃園新聞»

«民生生活台灣電報新聞分類：民生生活» «活動» «活動資

訊台灣電報新聞分類：活動資訊» «澎湖地方新聞 X澎湖新

聞»

台灣蠻野心足生態協會: «台灣蠻野心足生態協會» «環境

教育» «議題與行動» «支持蠻野» «教戰手冊»

台灣觀光協會

台灣高速鐵路股份有限公司企業工會

台灣光華雜誌Taiwan Panorama
台灣勞工陣線

台灣國際紀錄片影展: «台灣國際紀錄片影展» «焦點專題

｜必須虛構：後國族菲律賓紀錄片的多樣真實» «焦點影

人｜威廉．肯特里奇» «特別放映» «當代風景» «記錄Ｘ記

憶：檔案變形記» «台灣競賽» «台灣切片｜真實的呢喃：

1990s以降的女性私電影» «國際競賽» «敬！華語獨立紀錄

片» «時光台灣：1986—1991「百工圖」系列精選» «比紀

錄片還陌生：潛未來» «消息» «亞洲視野競賽»

台灣大紀元 (Taiwan Epoch Times): «台灣大紀元

(Taiwan Epoch Times)» «生活 (Life)» «科技 (Science and

Technology)» «養生 (Health)» «要聞 (News)» «評論

(Comment)» «體育 (Sports)» «兩岸 (Both sides)» «國際

(International)» «地方 (Local)» «娛樂 (Entertainment)»

«教育 (Education)» «文化 (Culture)» «最新 (Upto Date)»

«中國 (China)»

台灣失智症協會

台灣女人健康網: «台灣女人健康網» «議題與政策» «新聞專

區»

台灣好新聞TaiwanHot.net
台灣媒體觀察教育基金會: «台灣媒體觀察教育基金會»

«優質兒少» «媒體素養»

台灣寬頻通訊: «台灣寬頻通訊» «重點新聞»

台灣導報電子報 (Taiwan newspaper newsletter)
«台灣導報電子報 (Taiwan newspaper newsletter)» «焦點

新聞» «全國版» «全國要聞» «導報觀點»

台灣廢除死刑推動聯盟

台灣推薦王

台灣新生報

台灣新生報 (Tssdnews): «台灣新生報 (Tssdnews)»

«@獅愛報道» «@產業新聞» «@藝術與投資» «@产业新闻»

«@人物采風» «焦點新聞» «王先國» «综合新闻 » «醫藥養

生» «長青保健» «FID=64» «即时新闻» «即時新聞» «地方»

«專題報導» «專輯報導» «心靈» «戴聖峰» «交通兩岸» «保

留»

台灣新聞: «台灣新聞» «生活» «社會» «美食» «健康» «學習»

«專題» «工商» «政治» «旅遊» «村里» «校園» «活動»

台灣新聞報: «Twnewsdaily.com»

台灣新聞日報

台灣新論/星島國際策略有限公司: «台灣新論/星島國

際策略有限公司» «焦點新聞» «社會脈象» «財經論衡» «商

業情報» «文化藝術» «新政新論» «深度專訪»

台灣新快報: «台灣新快報» «生活» «要聞»

台灣最Hot遊戲平台 NiceGame: «台灣最Hot遊戲平台

NiceGame» «PC電玩» «手機遊戲»

台灣民眾電子報: «台灣民眾電子報» «焦點» «生活» «產業»

«社會» «運動» «論壇» «兩岸» «國際» «地方» «政治» «文教»

«民代»

台灣民航資訊網歡迎登機

台灣法律網: «台灣法律網» «法律知識庫»

台灣中評網

台灣事實查核中心: «台灣事實查核中心» «生活» «科學研

究» «科技資安» «健康» «國際» «政治與政策»

台灣人權促進會: «台灣人權促進會» «2022台北國際書展

｜台權會＠讀字公民講座» «【南方有人】逃離家鄉，如

何跨越藩籬？－談社會融...» «【活動側記】
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2022/04/08南方有人－大火...» «BLOG/VBlog» «議題»

«個案聲援» «同婚三週年，台日夫夫要求婚姻登記續開庭

記者會» «國際公約審查｜台灣政府最新的人權體檢報告

出爐！» «在台庇護寸步難行，盡速修改現行法規—620世

...» «建商貪戀土地利益，讓我的人生支離破碎：我不是想

...» «新聞稿» «新聞室»

台灣保險法學會

台視全球資訊網 (TTV): «台視全球資訊網 (TTV)» «生活»

«社會» «閱讀更多» «體育» «財經» «健康» «台視情報 (TTV

Information)» «台視新聞 (TTV News)» «國際» «地方» «娛

樂» «娛樂新聞 (Entertainment News)» «政治» «更正

(Correction)» «氣象»

台新銀行文化藝術基金會: «台新銀行文化藝術基金會»

«Artalks»

台東觀光旅遊網

史塔夫科技事務所 (Stratford Technology): «史塔

夫科技事務所 (Stratford Technology)» «結酒意» «鐵殼味»

«創客潮» «動力艙» «旅門窗» «樂活癮»

司法院法學資料檢索系統

品牌志: «品牌志» «專題文章» «專家開講» «成功案例»

品酒網 (P9): «品酒網 (P9)» «專欄» «新聞»

品車誌

品味風: «品味風» «美食饗宴» «美食饗宴» «藝術表演» «藝術

表演» «藝術表演» «設計生活» «國內輕旅» «流行消費» «世

界探索» «世界探索» «人物專訪»

哈佛商業評論‧與世界: «哈佛商業評論‧與世界» «精選

專題» «雜誌/書籍» «觀念圖解» «個案研究» «個人學院»

«導師講座» «最新文章» «主題分類» «人資專區»

喀報

喜憨兒基金會

國立臺灣藝術教育館全球資訊網

國立教育廣播電臺 (NER): «考試» «健康» «國際» «政策»

«文教新聞» «更多»

國際社會主義前進: «國際社會主義前進» «理論» «議題»

«議題» «議題» «議題» «議題» «議題» «議題» «議題» «議題»

«台灣» «國際» «專題» «專題» «專題» «專題» «專題» «專題»

«專題» «專題» «專題» «專題» «教育» «文化» «歷史» «中國»

國語日報社網站 (Mandarin Daily Website)
國家政策研究基金會: «國家政策研究基金會» «Q&A» «兩

岸經貿文化論壇» «國政研究» «國政評論» «國政分析» «影

音專區»

國家文化藝術基金會

圓球城市

基隆市政府: «基隆市政府» «組織架構» «訊息快報» «認識基

隆» «其他服務» «副市長介紹» «地理環境» «基隆簡介» «基

隆市刊» «市長介紹» «市政統計» «市政顧問» «市政資訊»

«市政新聞» «市民資源» «常見問題» «徵才資訊» «招標資訊

» «施政計畫-重大政策» «最新公告» «歷史沿革» «民意交流

» «活動訊息» «便民服務»

壹蘋新聞網 (Yiping News Network): «壹蘋新聞網

(Yiping News Network)» «3C» «焦點» «熱門» «生活» «社

會» «體育» «財經» «國際» «女神» «娛樂» «政治» «旅遊美

食» «最新»

壹電視 (NextTV): «精彩節目» «藝文饗宴» «兩岸 (Both

sides)» «回首頁» «壹焦點» «壹直播» «壹氣象» «新聞一點

靈»

夢想誌: «夢想誌» «理財專欄» «生活美學» «生活消費» «空間

圖集» «第三屆GCU【網路票選】» «第三屆GCU初選» «第

三屆GCU大賽» «第三屆GCU決賽» «美食生活» «美妝保養»

«藝術名人» «限定活動» «雜誌文章» «音樂影視» «風水專欄

» «設計旅館» «購屋指南» «GCU《愛》創意大賽» «GCU大

賽» «動漫IP» «國際精品» «夢想TV» «夢想婚禮» «夢想旅遊

» «室內設計» «房屋建築» «找設計師» «播客» «文創展覽»

«最新訊息» «會客室» «主題旅遊»

大陸委員會

大大學院

大媒體新聞網: «大媒體新聞網» «生活» «產業» «藝文» «兩

岸» «宗教» «專題» «影視» «文創» «新媒體» «旅遊» «人物»

大愛電視DaAi TV: «生活要聞» «花蓮強震救災最新花蓮強

震後，大小餘震不斷，屋倒人傷救援不停歇，現場最新看

這裡» «證嚴上人» «全球新聞» «全台愛動員» «台灣慈濟»

«台青電商夢全球最大的電商市場就在中國大陸，規模已

經超越美國，這看似前景無限的電商市場，讓台灣青年趨

之若鶩。» «國際新聞» «夢想啟航小時候有人想當老師、

警察，甚至想當超人！但為什麼大了反而失去夢想？不管

開店、做烘焙，結婚或不結婚，都行，有夢就趕快行動！

» «寸步護大愛：小人物大愛鋪長路越是單純的心，行願越

不簡單；擁有越少，愛心卻越慷慨。» «專題報導» «我的

香港夢十年河東河西，台灣的大學內憂又外患，高中畢業

到國外求學人數成長 1.6倍，飛行 1.5小時的香港成為留

學捷徑，他們有什麼香港夢？» «救災最新»

大成報Great News: «焦點新聞» «社會新聞» «科技農業»
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«美容醫學» «體育文化» «麻辣開講» «홈페이지» «地方新聞

» «大陸新聞» «宗廟之旅» «影視娛樂» «政治經濟» «旅遊美

食» «消費生活»

大人學

天眼日報3e傳媒網路電視平台: «天眼日報3e傳媒網路

電視平台» «火大民怨» «綜合新聞» «e-動名片» «關於天眼»

«公益新聞» «公民新聞» «天眼廣場» «天眼快報» «府會新聞

»

天下雜誌 (Wealth Magazine): «@小兒過敏» «管理»

«經營管理» «English» «職場競爭力» «藝文» «行銷» «親子

教養» «設計» «財經» «財經焦點» «futurecity.cw»

«futurecity.cw» «Sub chanel» «Sub-channel 8» «健康醫療»

«健康關係» «兩性關係» «創新創業» «創新教育» «影視»

«心靈成長» «投資理財» «教育» «教育趨勢» «旅行» «時尚

生活» «時尚精品» «人才» «今日最新»

太平洋新聞網 (Pacific News Network): «太平洋新

聞網 (Pacific News Network)» «焦點新聞 (Hot news)» «綜

合外電» «綜合新聞» «綜合新聞 (Comprehensive News)»

«北台新聞 (North News)»

女子學: «女子學» «熱門文章» «WISE Talks» «女子選好物»

«女子愛美麗» «女子愛分享» «女子愛努力» «女子愛家庭»

«女子愛休閒»

好康挖挖哇

好房網News: «理財彰化» «都更有望» «雲林» «頭版» «高雄»

«商圈» «地方» «多空» «學區臺中» «學區花蓮» «學區雲林»

«學區彰化» «學區新北» «政策雲林» «政策屏東» «新北»

«交通» «交通臺北» «交通彰化» «交通新北»

妃妃愛旅行

妞新聞 (Girl News)
婚禮情報

婦女救援基金會: «婦女救援基金會» «物資捐贈» «目睹家暴

兒少» «研究採訪、專講邀約» «童年目睹家暴之成年受害

者服務» «組織架構» «緣起與宗旨» «親密關係暴力» «財務

報告» «點我了解更多» «前台籍慰安婦» «勸募專案» «婦援

觀點» «婦援出版» «婦援會PODCAST「婦援你的心」» «婦

援榮耀» «媒體報導» «捐款芳名錄» «捐款方式一覽表» «數

位性暴力» «新聞發布&公告» «暴力預防» «更多» «更多»

«更多» «機構參訪» «檔案下載區» «人口販運與兒少性剝削

» «企業參與»

媽咪愛: «媽咪愛» «新色上市 /【中衛】豹吻款兒童/成人醫

療口罩彈性柔軟舒適耳帶，雙軌式鼻梁塑條配戴服貼無壓

力 $ 129起 26» «#現貨 #出清韓國 Dreambaby基本款童

裝 ¤ $149起 $220起» «4/13新品上市♥韓國 OZKIZ

♥韓國小童星私服愛牌 G $190起» «【防疫保健懶人

包】兒童多醣體 /維生素C /乳鐵蛋白 $限時優惠價»

«【悠活原力】多醣體咀嚼錠、維生素D3、紫錐花+乳鐵

蛋白噴劑 $1起» «【悠活原力】多醣體咀嚼錠、維生素

D3、紫錐花+乳鐵蛋白噴劑月銷千罐！專利多醣體，含量

更勝靈芝，幫助寶貝調整體質，補氣健身！ $ 1起 98»

«【日本 Maison Blanche】北歐風印花雜貨 _新品登場

$199起» «【日本Stream】動物印花平價手帕/擦手巾

$79起» «【日本Zootie】簡約百搭夏裝新品到！ $459起»

«【日本Zootie】修身顯瘦褲款・下著大集合！ $459起»

«【日本小學館】精緻寫實立體摺紙圖鑑 $380起» «童趣

兒童手錶 x經典復古手錶 $269起» «限時破盤！美國威德

魚球美國80年老字號！還有敏飛兒益生菌乳酸菌葉黃素

$750起» «韓國 Maykids夏季家居服 M透氣緹花款＆細

緻綿柔款 90-155cm｜親膚有機棉，透氣吸汗又安心！買

過的媽咪都說讚 ¤ $ 320起 76» «超強吸水力！日本超萌

動物擦手巾澎鬆柔軟、快乾不易滋生細菌｜可吊掛、方便

收納｜可愛樹懶、青蛙、海豹花色～ $ 169起 439» «超

快乾！日本吸水速乾浴帽Ｘ浴巾吸水力佳、速乾、不易滋

生細菌｜澎鬆柔軟，觸感親膚｜超萌動物造型，讓孩子愛

上洗手 $ 169起 420» «輕鬆建立正確潔牙習慣熱銷精選

牙刷、牙膏、口腔噴霧 $限時優惠價 876» «夏季家居服

_日本品牌大集合！在家舒適穿最重要！ $509起 $727

起» «嬰幼兒洗澡，必備好幫手！浴巾、澡盆、洗沐護膚

護理摺疊澡盆超省空間，方便攜帶！還有泡澡精油，幫助

放鬆，更好入睡 $限時優惠價 1378» «居家防疫補給！

【小兒利撒爾】乳鐵蛋白小魚球等多種營養補充小兒的保

健專家，滿額再贈好禮！每包含有 100億個以上活性乳

酸菌，提升消化道順暢例 $ 80起 563» «散發療癒香氛！

日本超萌陶土擴香石擺飾 $259起» «散發療癒香氛！日本

超萌陶土擴香石擺飾 $259起» «散發療癒香氛！日本超萌

陶土擴香石擺飾滴上喜愛的精油，讓香氣充盈四周 _還

有除濕、開運、空氣淨化的擺飾喔 $ 259起 67» «日本

DECOLE超萌除濕小幫手 #免插電即可除免插電、環保可

重複使用｜超療癒動物造型｜守護容易潮濕的衣櫃、鞋

櫃、書櫃～ $ 550起 39» «日本銷售突破150萬本【0 3歲

寶寶全腦開發遊戲書】 $173起» «日本GoodDesign大獎

肯定！餐廚/衛浴用品精選聰明設計好物，讓料理、打掃

變得更簡單省力！ $ 119起 167» «一咖三用自主如廁
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【韓國 ifam】3合1兒童學習便盆 $1692起» «人氣回購率

Top1！正韓 mellisse無螢光棉春季家居服 $370起» «人氣

回購率Top1！正韓 mellisse無螢光棉春季家居服 90-150

cm｜材質親膚，彈性佳好柔軟，通過韓國KC認證 $ 370

起 8» «人氣尿布大集合 大王、幫寶適、滿意寶寶、麗

貝樂一次買齊日本製的好品質，用過就回不去～五星好

評，好用必推 $ 65起 4321»

嬰兒與母親: «嬰兒與母親» «營養&食譜» «營養&食譜» «生

活好點子» «產後照護» «聰明理財» «職場大小事» «育兒養

成班» «部落客專欄» «醫師開講» «醫師專欄» «親子手作»

«親子手作» «親子教育» «親子旅遊» «資訊新知» «健康百寶

箱» «副食品專區» «名人家庭» «名人下午茶» «媽媽知識包»

«媽媽料理王» «嬰兒與母親購物指南» «孕前優生» «孕期知

識» «學習當爸媽» «家庭關係» «寶貝健康» «專家專欄» «一

起動一動»

安寧照顧基金會

定錨投資隨筆: «Investanchors.com»

宜蘭大新聞: «宜蘭大新聞» «焦點» «生活» «產經» «社會» «縣

政» «運動» «公益» «地方» «政治» «文教» «旅遊» «交通»

室內(Interior): «室內(Interior)» «生活» «話題»

富聯網Money Link: «富聯網Money Link» «債券» «商品期

» «國際» «基金» «外匯» «新聞»

富朋友理財筆記

富比士地產王

寰宇搜奇 (Oneworld search odd)
寰宇新聞網: «寰宇新聞網» «看見新東協» «寰宇看東亞» «寰

宇全視界» «寰宇快評» «有評有據看台灣»

寶島通訊: «寶島通訊» «熱門戲劇» «疾病專題» «瞎新聞專區»

«立法委員-國民黨» «素人» «美金匯率» «運動養生» «鄉民

討論» «養生健康» «貴金屬» «黃金價格» «Ptt批踢踢實業

坊» «假新聞專區» «健康新知» «台股» «台幣匯率» «國際財

經» «國際財金» «娛樂» «娛樂時尚» «新黨» «民調» «民調中

心» «三立新聞網» «中美貿易»

寶島聯播網 (Baodaoradio)
專案經理雜誌: «專案經理雜誌» «最新消息»

小老婆汽機車資訊網-手機版首頁: «小老婆汽機車資訊

網-手機版首頁» «重機» «四輪» «二輪»

尖端未來菁英學院: «尖端未來菁英學院» «特別優惠» «學

院書籍» «小知識與情報» «最新營隊»

就是愛寵物: «就是愛寵物» «野生動物» «野生動物知識» «野

生動物娛樂» «野生動物感人» «野生動物新聞» «鳥寶知識»

«鳥寶娛樂» «鳥寶感人» «鳥寶新聞» «鳥寶世界» «鼠兔知識

» «鼠兔娛樂» «鼠兔感人» «鼠兔新聞» «鼠兔世界» «其他知

識» «其他食譜» «其他動物» «其他娛樂» «其他感人» «其他

新聞» «喵喵知識» «喵喵食譜» «喵喵娛樂» «喵喵感人» «喵

喵新聞» «汪汪知識» «汪汪食譜» «汪汪認養» «汪汪娛樂»

«汪汪感人» «汪汪新聞» «海洋生物» «海洋生物知識» «海洋

生物娛樂» «海洋生物感人» «海洋生物新聞»

就是教不落 (Is to teach not fall)
工商e報 (Industry and Commerce): «工商e報

(Industry and Commerce)» «aj» «焦點» «理財» «生技綠能»

«生活» «產業資訊» «金融理財» «證券» «kj» «台股逐洞賽»

«商情首頁» «商業消費» «基金排行» «房產建材» «房市»

«期貨» «活動訊息»

工業總會服務網

巷子內的生活: «巷子內的生活» «雜談 Others» «咖啡

Coffee» «攝影 Photography» «旅行 Travel»

府城人語新聞網: «府城人語新聞網» «生活» «社會» «綜合»

«財經» «Rss» «政治»

康健雜誌 (Health Magazine)
廣告王

很角色時報: «很角色時報» «生活萬象» «產經資訊» «社會傳

真» «高市記者公會» «兩岸話題» «國際觀察» «地方新聞»

«大陸新聞» «影音新聞» «政治焦點»

微股力ScanTrader: «Scantrader»

思想坦克: «思想坦克» «烏俄風雲» «社會» «運動» «防疫專區»

«國際» «外交» «影視» «挑戰2032» «政治» «書摘書評» «歷

史» «淨零轉型» «人權»

恩汎理財投資團隊: «Symy04.pixnet.net/blog»

悠遊台灣新聞網: «悠遊台灣新聞網» «產業縱橫» «藝術美學

» «市政集錦» «旅遊休閒» «活動總匯» «消費新聞»

您的消費購物指南: «您的消費購物指南» «生活» «男女»

«科技» «運動休閒» «藝文娛樂» «寶貝老闆» «居家» «旅遊

美食» «時尚流行» «時事焦點»

悶傳媒 Boring Media: «悶傳媒 Boring Media» «悶電視»

«悶報»

愛瘋日報

愛逛街 (Love shopping)
愛車狂C皮: «愛車狂C皮» «關於車»

愛基會: «愛基會» «最新消息»

愛旅遊的貓奴小梨: «愛旅遊的貓奴小梨» «2018‧10月首

爾自由行» «2018‧7月首爾自由行» «邀稿合作、好物團購
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» «關於台灣美食» «韓國購物» «韓國旅遊遊記» «韓國上網»

«台灣北部美食+景點+住宿» «台灣南投旅遊+住宿» «台

灣旅遊» «台灣中南部旅遊及住宿» «歐洲旅遊» «歐洲旅遊

資訊／購物地圖»

愛比價: «愛比價» «科技» «Android» «相機» «iPhone» «Sony»

«Xperia» «手機» «智慧»

慈濟全球資訊網

懶人經濟學: «懶人經濟學» «理財觀念» «美股/ETF開戶優惠»

«美股ETF券商開戶優惠總整理» «ETF線上課程» «ETF線下

課程» «ETF完全指南» «ETF怎麼買？» «ETF怎麼買？»

«ETF投資實戰» «eToro» «股票申購實戰» «財富自由書單»

«台股» «台股/ETF開戶優惠» «台股/ETF開戶優惠» «台股

股票申購» «基金開戶優惠» «基金優惠開戶推薦» «外匯券

商開戶優惠» «外匯保證金實戰» «小賈美股ETF實盤帳戶»

«投資實戰» «投資日記» «指數介紹» «支付工具» «期貨優惠

開戶» «期貨基礎知識» «未分類» «港股股票申購» «港股開

戶優惠» «信用卡»

懷孕‧育兒‧親子 (Mombaby): «Home»

我的E政府 (gov): «我的E政府 (gov)» «News»

房地王搜搜

投資台灣|未上市
指傳媒Fingermedia
挨踢部門 (Kicked the department): «3C評測 (3C

Evaluation)» «Android» «生活 (Life)» «美食 (Food)» «美

食旅遊 (Tourism)» «首頁 (Home)» «居家生活 (Life)» «攝

影生活 (Photography Life)» «旅遊資訊 (Travel

Information)» «智慧家庭 (Wise family)» «最新文章

(Articles)»

攝影家手札

放言Fount Media: «放言Fount Media» «生活» «社會» «科

技» «財經» «即時» «國際» «政治»

教育部青年發展署: «教育部青年發展署» «獎項專區» «生

涯探索» «當前重要計畫» «研究報告» «社區參與» «簡介»

«組織架構» «組織法規» «網站導覽» «署長» «署長信箱»

«署史專區» «English» «職場體驗» «青年署在哪» «青年署

施政目標» «青年署業務概況報告» «青年體驗學習» «青年

參與國際交流» «青年壯遊點» «青年故事館» «青年法人»

«預算» «補（捐）助經費執行情形» «訊息公告» «超牆E學

院» «ODF及軟體下載» «Young飛全球行動» «全球青年趨

勢論壇» «全年活動一覽表» «其他政府機關» «出版品» «出

國報告» «副署長» «創新創業» «各項奬補助原則及要點»

«名單公告» «回首頁» «大事紀» «委辦業務執行情形» «宣導

經費執行情形» «尋找感動地圖» «廉政專區» «廢止法規»

«徵求人才» «志工服務» «性別平等相關連結» «性別平等相

關要點、辦法及報告» «性別平等推動小組會議» «性別主

流化簡介» «成果分享» «招標公告» «政策參與» «教育部年

度施政計畫» «教育部施政方針» «最新消息» «會計月報»

«本署主題業務» «業務統計» «業務性別統計表» «檔案相關

網站» «檔案相關法規» «檔案應用宣導» «檔案應用服務»

«檔案下載» «歷任首長» «決算» «活動列表» «活動專區»

«海外志工»

教育部學生事務及特殊教育司

數位狂潮

文化部: «文化部» «說明會» «課程/講座» «展覽/表演» «徵件

/競賽» «文創新聞» «更多» «更多» «活動訊息» «活動訊息

▼»

料理台灣: «料理台灣» «<全文>» «<全文>» «<全文>»

«<全文>» «<全文>» «<全文>» «燒金路上的甜滋味媽祖

進香飴» «燒金路上的甜滋味媽祖進香飴» «燒金路上的甜

滋味媽祖進香飴» «當期雜誌» «總是無法整除的鰻魚切塊

數» «美耐皿餐具對健康有害嗎？» «習俗、信仰與飲食»

«習俗、信仰與飲食» «習俗、信仰與飲食» «部落的味道卑

南族傳統粿與粽» «部落的味道卑南族傳統粿與粽» «部落

的味道卑南族傳統粿與粽» «舒肥+低溫烹調» «閱讀全文»

«閱讀全文» «閱讀全文» «閱讀全文» «閱讀全文» «閱讀全文

» «閱讀全文» «閱讀全文» «閱讀全文» «閱讀全文» «閱讀全

文» «閱讀全文» «閱讀全文» «閱讀全文» «雜食者的蔬食新

感動» «雞絲麵的由來» «蟑螂、螞蟻也不吃的高湯» «食雞

未來學» «首頁» «訂閱電子報» «豆干平安粥看大溪人的聖

帝公信仰» «豆干平安粥看大溪人的聖帝公信仰» «豆干平

安粥看大溪人的聖帝公信仰» «超人氣TOAST BOX土司工

坊、松發肉骨茶美食外帶一秒抵新加坡» «軟Ｑ麵包的製

作真相，它…健康嗎?» «六福萬怡上新菜粵亮「神仙乾坤

燒鵝」一鵝四吃» «凱撒飯店自創獨門節奏「6、2、4、

1、1家宴料理」» «台北君悅酒店把員工當顧客來滿足»

«台南安平雅樂軒全日餐廳充能站幫您把一元變大了！»

«呷飽飽綴媽祖行：大甲媽祖遶境進香美食地圖» «呷飽飽

綴媽祖行：大甲媽祖遶境進香美食地圖» «地中海飲食（

Mediterranean diet）» «從餐飲空間發現在地飲食文化崛

起» «愛麗絲的永續廚房連堆肥桶都美» «有擺有保庇：祈

福系零嘴的文化觀察» «有擺有保庇：祈福系零嘴的文化

觀察» «有擺有保庇：祈福系零嘴的文化觀察» «東螺媽的
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食譜？北斗肉圓與在地發展印記» «東螺媽的食譜？北斗

肉圓與在地發展印記» «東螺媽的食譜？北斗肉圓與在地

發展印記»

新代時報: «新代時報» «社會警政» «財經投資» «健康醫療»

«地方新聞» «影劇藝術» «政治焦點» «教育文化» «消費旅遊

» «今日焦點»

新網新聞網 (New network newspaper network)
«新網新聞網 (New network newspaper network)» «運動

休閒» «食衣住行» «養生健康» «捐贈贊助»

新通訊: «新通訊» «產業動態» «應用趨勢» «技術方案»

新聞 (Tvbs): «新聞 (Tvbs)» «16個夏天» «熱門» «當掌聲響

起» «看板人物» «社會 (Local)» «科技 (Tech)» «節目» «節

目表» «美食» «翻牆的記憶» «遺憾拼圖» «酸甜之味» «雜貨»

«食尚玩家» «體育 (Sports)» «Focus全球新聞» «Fun飯»

«T觀點» «Tvbs» «健康 (Health)» «健康2.0» «國際 (World)»

«國民大會» «在一起，就好» «基金會» «天堂的微笑» «奇趣

(Fun)» «女人我最大» «影劇 (Entertainment)» «懶人包»

«戲劇製作部» «政經 (Politics)» «旅行» «暖聞 (Warm)» «業

務服務» «民生消費 (Life)» «一步一腳印發現新台灣» «世

界翻轉中» «中國進行式» «享食尚»

新頭殼 (Newtalk): «新頭殼 (Newtalk)» «熱門議題» «生態

» «美食» «開講無疆界» «觀點 OPINION» «評論» «全部»

«公民CITIZEN» «公民連線» «其他» «國際» «新聞 NEWS»

«新聞總覽» «旅行» «時事»

新新聞: «New7.com..tw» «生活中心» «專欄評論» «新聞傳真»

«新南向»

新桃全球新聞報: «新桃全球新聞報» «環保» «生活消費»

«科技» «觀光» «評論» «健康醫療» «國際» «地方» «政治»

«文化»

新浪台灣 (Sina Taiwan)
新三才 (The new three): «首页 (Home)»

新港文教基金會: «新港文教基金會» «最新活動»

旅知首頁

旅遊經 (Travel by): «旅遊經 (Travel by)» «焦點新聞» «美

食NEWS» «海外快遞NEWS»

旅遊夜市趴趴走: «旅遊夜市趴趴走» «花東離島» «雲林旅遊

美食» «韓國釜山旅遊美食» «馬來西亞吉隆坡旅遊美食»

«馬來西亞怡保旅遊美食» «馬來西亞檳城旅遊美食» «高雄

旅遊美食» «南投旅遊美食» «台灣旅遊趴趴走» «台南旅遊

美食» «台中旅遊美食» «嘉義旅遊美食» «國外旅遊美食»

«彰化旅遊美食» «日本大阪旅遊美食» «泰國華欣旅遊美食»

«泰國曼谷旅遊美食» «澎湖旅遊美食»

旅遊教室

旅讀: «旅讀» «路線» «商店» «專家» «文章»

旅奇週刊Travel Rich: «旅奇週刊Travel Rich» «台灣旅遊»

«大陸旅遊» «專題報導» «工商協會» «日本旅遊» «業界新訊

» «海外旅遊» «人物專訪»

早安健康: «edh.tw» «穩血糖» «運動» «瘦身» «飲食» «健

康» «植物營養»

明報月刊 (Mingei Monthly): «明報月刊 (Mingei

Monthly)» «特稿／專稿» «生活．資訊» «社會．時事» «語

文．書話» «卷首語» «專題．特輯» «心田集» «思潮．動向»

«批評與回應» «文化網絡» «文學．藝術» «新書訊» «歷史．

人物» «人生小語»

明潮M’int: «明潮M’int» «焦點特企 (Focus special

enterprises)» «生活新鮮事 (Life)» «看好戲 (Tv)» «空間思

考 (Space Thinking)» «紅毯直擊 (Fasion)» «美麗密技

(Beuatytips)» «美妝速報 (Beuatynews)» «聽音樂 (Music)»

«鐘錶珠寶 (Watch)» «藝文焦點 (Culture)» «風格生活

(Lifestyle)» «風格設計 (Desich)» «食尚 (Food)» «趣旅行

(Travel)» «迷閱讀 (Book)» «健身纖體 (Body)» «名人美心

肌 (Beuty Secret)» «名人娛樂 (Entertainment)» «品味玩

家 (Taste)» «國際焦點 (Focus)» «外星聞 (Celebrity)» «奢

逸品味 (Luxury)» «彩妝保養 (Beauty)» «微醺時光

(Wine)» «愛藝文 (Art)» «找電影 (Movie)» «文化創意

(Creativity)» «明潮人物 (People)» «星鮮事

(Entertainment)» «星座塔羅 (Astrology)» «時裝周直擊

(Fasionshow)» «時尚快遞 (Fasion)» «流行觀測站 (Trend)»

«流行時尚 (Fashion)» «潮地方 (Tide place)» «潮流街拍

(Strees)» «保養心肌 (Skincare)»

星光娛樂流行網

智邦不動產: «智邦不動產» «ä̧ éƒ¨» «å?—éƒ¨» «åŒ—éƒ¨»

«æ?±éƒ¨» «æ±¡æŸ“é˜2æ2»» «è£?æ½¢ä½ˆç½®»

«ὲ¨Ζ̌ὲ«–α̊;€» «è2·è3£å¿ƒå¾—» «è3¼å±‹å¿. . . ä¿®»

智富網 (Smartnet.com): «智富網 (Smartnet.com)»

«Smart News»

更生日報宜蘭花蓮台東新聞 (Keng Sheng . . . :
«生活情報» «花蓮新聞» «台東新聞» «國內新聞» «家

(Home)» «活動訊息»

會計研究月刊: «會計研究月刊» «特別企畫» «租稅法律» «策

略管理» «趨勢瞭望» «封面專題» «新聞瞭望» «會研專欄»

«準則研析»
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月光下的嘆息 (Moonlit): «月光下的嘆息 (Moonlit)» «燒

錄軟體» «生活點滴» «磁碟工具» «精選分享» «系統優化»

«網路工具» «臨時信箱» «防毒防駭» «資料查詢» «輔助程式

» «免費資源» «免費軟體» «即時通訊» «台灣記情» «商用軟

體» «圖片編修» «好用工具» «媒體編輯» «媒體工具» «影片

下載» «影音串流» «手機軟體» «敗家日記» «數位生活» «檔

案工具»

未來Family: «未來Family» «108課綱» «108新課綱追蹤» «父

母陪伴學習» «父母成長» «生活知識» «生活知識*» «生活

與健康» «生活與健康» «科普數學» «科普數學*» «精彩介

紹» «精彩介紹» «自我成長» «親子共讀» «親子教養» «親子

教養» «親子教養» «親子旅遊» «親子旅遊» «親師溝通» «語

文學習*» «語文學習**» «課綱快報» «高中» «趣味遊戲»

«趣味遊戲*» «兒童閱讀» «全球爸媽» «全球教育» «其他精

選*» «名人經驗» «向世界學教養» «國際趨勢» «國際文化»

«國小» «國中» «學齡前» «學齡前» «家庭理財» «家庭理財»

«家庭生活» «家庭生活» «家庭關係» «家庭關係» «小學生»

«小學生» «幼兒啟蒙» «教育學習» «教育學習» «教育快報»

«教養現場» «教養好方法» «文學小說» «文學小說*» «未來

大能力» «校園現場» «校園學習» «歷史地理» «歷史地理*»

«中學生» «中學生»

李柏鋒的擴大機

束褲 3C團: «束褲 3C團» «Apple» «ASUS» «HTC»

«HUAWEI» «News» «NOKIA» «OPPO» «realme»

«Samsung» «SONY» «VIVO»

東森新聞 (Eastern News): «東森新聞 (Eastern News)»

«熱門新聞» «東森新聞雲總覽»

林務局

棒球筆記: «棒球筆記» «影片» «新聞»

樂手巢YSOLIFE: «Home»

機械工業網: «機械工業網» «焦點報導» «近期活動» «專家觀

點» «展覽專區»

歡迎蒞臨馬祖日報 (Welcome to Mazu Daily): «歡

迎蒞臨馬祖日報 (Welcome to Mazu Daily)» «焦點新聞»

«社論» «鄉土文學» «即時新聞» «地方脈動» «學生園地»

«專題報導» «政商服務» «新聞總匯» «柳營笙歌»

步步日本: «步步日本» «熊本店» «福岡店» «優惠券» «好玩»

«好買» «好吃» «好推薦» «好住» «巴而可» «廣島店» «池袋

店»

民視英語新聞 (English-language newspaper)
民報Taiwan People News

民正新聞: «民正新聞» «畜產» «社會» « 務» «美食» «運動»

«醫療» «藝文» «音樂» «衛生» «食品、衛生» «警政» «農業»

«商業» «政治» «教育» «旅遊» «消防» «交通»

汽車百科雜誌: «汽車百科雜誌» «焦點路試» «精選酷車» «試

駕報導» «LUCY愛車» «Motor Babe» «廣告» «新聞活動»

«汽車露營趣» «主題企劃» «企劃報導»

汽車私房話: «汽車私房話» «2016新車大展遺珠無憾» «【游

泳/運動】» «CB1100 RS Final Edition» «生活雜記» «疲勞

測試» «聊車BAR» «聊車BAR» «聊車BAR» «聊車BAR» «聊

車BAR» «聊車BAR» «聊車BAR» «聊車BAR» «聊車爸» «重

機» «集體評比» «高山症測試» «趣味» «FB精選» «Hilux»

«Honda» «K歌房» «Lexus» «NX 200» «SAAB開講» «Toyota»

«UX» «分齡游泳錦標賽» «原廠新聞» «專題企劃» «尿素»

«新竹阿忠» «新車試駕» «新車試駕» «新車試駕» «新車試駕

» «新車試駕» «新車試駕» «春季游泳錦標賽» «汽車原理»

«油耗測試» «游泳» «游泳私房話»

汽車線上 (Car line): «汽車線上 (Car line)» «3C精品»

«AOL特輯» «特別企劃» «環球勁車» «產業» «精品試用» «精

品新聞» «紐約» «經典回顧» «重機試駕» «試車報告» «賽車»

«賽車資訊» «車輛召回» «車輛安全» «車展» «車廠巡禮»

«車廠活動» «輪胎» «Kevin» «Scoop!» «全球車壇新聞» «兩

輪» «其他賽事» «其他技術» «動力系統» «單車試駕» «國內

產業動態» «國內單車試駕» «國內上市新車» «國外上市新

車» «娛樂» «媒體活動» «實裝車» «底特律» «廠商訊息» «廣

編» «影片專區» «手札» «技術» «改裝» «新聞列表» «新車»

«新車大觀園» «日內瓦» «東京» «汽車相關娛樂消息» «汽車

保險概念» «法蘭克福» «活動速報» «海外試駕» «上海» «二

輪賽事» «交通» «促銷&保養» «促銷快報» «保養資訊»

沃草

法操Follaw : «法操Follaw » «2016法操白皮書» «2017司改

國是會議» «2017法操白皮書» «2020直球對決» «【逗號】

改了又改，革了又革的司法改革！» «【句號？】司法，

鐵達尼號？» «王炳忠案» «監督法官一起來» «遠雄案» «那

些年，我當檢察官的日子» «鄭性澤案» «釋憲言詞辯論»

«臨庭筆記» «關鍵數據» «電影法律» «頂新越南油案» «行政

院案» «馬英九案» «誰，引發了社會公審？» «高宏銘專欄»

«貪汙治罪» «偵查不公開卻超公開» «內線交易» «公法小教

室» «刑法小教室» «勞基法專欄» «北市長選舉無效案» «台

灣法律史» «台中高分院更一審» «台中高分院二審» «司想

評論» «司改委員大聲說：【司想大拔河】» «司不關已，

小心下個就是你» «味全油品案» «大小謬誤» «大法庭» «太
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陽花» «婚姻平權» «婚姻平權，民法論壇» «媽媽嘴» «家事

法專欄» «實際案例» «寫在前面» «寫在後面» «彰化地院一

審» «惡檢系列» «憲法法庭» «新政府的司法問題» «普悠瑪»

«智財法專欄» «曲棍球案» «書想評論» «最高法院統一食安

見解，是否管太多？» «最高法院三審» «案件剖析» «樂陞

案» «檢院共通毛病» «檢察體制大檢討» «檢察官：現代的

黑暗騎士» «江元慶專欄» «法客專欄» «法操2016司改白皮

書發表記者會» «法操現場» «法操現場» «法操白皮書» «法

操說：犯法、不犯法？» «法操說：司法不再高高在上»

«法操說：專業分工的司法» «法操說：建立司法專業體系»

«法操說：不再有冤案» «法操論壇：誰，引發了社會公審»

«法操點評» «法操冤案» «法操專題» «法操專訪» «法操小教

室» «法操小教室» «浩鼎案» «不務正業法律人» «他山之石»

«來逛法院»

泛科學: «泛科學» «環境氣候» «生命奧祕» «科學生» «科學傳

播» «科技能源» «自然演化» «萬物之理» «電影中的科學»

«地球脈動» «太空天文» «文章分類» «文明足跡» «人體解析

»

海基會兩岸經貿網

消費先鋒時報: «消費先鋒時報» «美食饗宴57» «購車優惠»

«賽車賽事» «品牌訊息» «品牌訊息44» «品味生活» «品味生

活51» «威士忌» «所有» «所有» «所有» «新車快訊» «新車快

訊55» «未來科技» «人物專訪» «住宿優惠»

清新空氣護一生

三立新聞網SETN.com (Sanli News Network . . . :
«三立新聞網SETN.com (Sanli News Network SETN.com)»

«★熱門» «★華流» «★電影» «★音樂» «★影音» «★日韓»

«★時尚» «熱門» «玩樂» «生活» «社會» «社會大事件» «科

技» «第52屆廣播電視金鐘» «節目» «老大洩天機-吳德榮»

«運動» «華流» «華流星趨勢» «阿羅哈國道車禍» «電影»

«音樂» «財經» «賴揆時代來了» «健康知識報你知» «北韓核

危機對決見真章» «即時» «即時» «名家» «周遊夫爆偷吃»

«國際» «妙禪收千萬名車惹議» «娛樂» «寵物» «專頁▼»

«專題▼» «影音» «愛上哥們東京場-免費贈票活動» «政治»

«新iPhone亮相» «新奇» «日韓» «時尚» «柯文哲霸氣再起»

三貓繪飯 –痞客邦: «痞客邦» «痞客邦 – App遊戲推薦 (4)»

«痞客邦 –生活» «痞客邦 –生活 (7)» «痞客邦 –神戶 (1)»

«痞客邦 –科技|3C|開箱文|APP» «痞客邦 –科技|3C|開

箱文|APP (13)» «痞客邦 –網購|宅配|伴手禮» «痞客邦 –

網購|宅配|伴手禮 (72)» «痞客邦 –線上資源 (4)» «痞客

邦 –華欣 (0)» «痞客邦 –電影心得評論 (6)» «痞客邦 –韓

國零食 (0)» «痞客邦 –韓國保養品 (5)» «痞客邦 –食記

(241)» «痞客邦 –食譜 (21)» «痞客邦 –首爾 (33)» «痞客

邦 –香水/香氛/沐浴/洗髮 (9)» «痞客邦 –香港自助旅行

(1)» «痞客邦 –越南 (3)» «痞客邦 –台灣 (72)» «痞客邦 –

台北 (10)» «痞客邦 –圖文創作» «痞客邦 –大阪 (29)» «痞

客邦 –大創 (29)» «痞客邦 –奈良 (2)» «痞客邦 –宜蘭

(5)» «痞客邦 –居家裝潢 (0)» «痞客邦 –展覽活動發表會

(8)» «痞客邦 –攝影 (2)» «痞客邦 –日記|活動|開箱文|住

宿 (106)» «痞客邦 –日本 (14)» «痞客邦 –日本自助旅行

(4)» «痞客邦 –日本樂天 (3)» «痞客邦 –曼谷» «痞客邦 –

曼谷 (43)» «痞客邦 –未分類文章 (16)» «痞客邦 –東京»

«痞客邦 –東京 (53)» «痞客邦 –桂林 (0)» «痞客邦 –桂林

(0)» «痞客邦 –淘寶購物 (8)» «痞客邦 –一起做公益 (3)»

«痞客邦 –三貓繪飯 (6)» «痞客邦 –京都 (28)» «痞客邦 –

保養 (40)» «痞客邦 –信用卡推薦» «痞客邦 –信用卡推薦

(1)»

三大有線電視股份有限公司: «三大有線電視股份有限公

司» «社區互動» «隱私權保護政策» «電路出租業務-營業規

章» «電路出租業務-資費標準» «電路出租業務-契約範本»

«衛星廣播電視法» «視聽眾意見處理結果公告» «資通安全

政策» «個人資料保護法告知書» «好康活動» «工程資訊»

«數位有線電視定型化契約» «有線廣播電視法» «三大有線

電視節目諮詢及新聞倫理委員會» «二類電信業務»

上報Up Media: «上報Up Media» «焦點» «生活» «評論» «調

查» «國際»

上下游News&Market
世界腕錶World Wrist Watch: «世界腕錶World Wrist

Watch» «專題» «新聞»

世界民報|: «世界民報|» «特別報導» «環科» «生活» «財稅»

«全民呼聲» «國際» «政治» «文教»

世紀新聞: «世紀新聞» «24屆冬奧在北京圓滿閉幕» «「18歲

公民權」109票全數通過！» «“普京不能掌權”拜登再次

回應不道歉» «烏克蘭求救兵澤倫斯基16日對美國會視訊

演說» «總統軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統柯布亞伉儷»

«總統視導「陸軍206旅教召部隊」落實全民國防精神»

«總統出席「ESG永續臺灣第二屆國際高峰會開幕典禮」»

«總統出席「台灣美國商會2022謝年飯」期盼增進臺美雙

邊貿易及投資夥伴關係» «總統出席「台北國際烘焙暨設

備展開幕典禮」» «總統出席「水圳綠道啟用典禮暨植樹

活動」» «總統出席「中華民國童軍總會111年童軍節慶祝

活動」» «總統主持「中華民國111年向先祖暨忠烈殉職人
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員致祭典禮」» «美國升息一碼台灣跟進» «美國台灣「誠

實地圖」法案北京強烈抗議» «美國正式評定普京戰爭罪

行» «美媒:朱鎔基反對習20大連任» «美民調發現中國90後

更反美» «遭西方嚴厲金融制裁俄地湧現擠兌潮» «聯合國

通過「要求撤軍」大陸棄權» «陸媒:北京新增本土確診

12例» «陸媒:東航墜機諸多疑問待解» «陸三省委書記同日

換人新職尚待發布» «韓國變天　親美反中尹錫悅當選總

統» «韓國今日舉行大選　親中文在寅5/10日交棒» «香港

“清零”無起色專家促封城» «香港爆發疫情　1.25萬港人

逃往內地» «香港確診飆升１天4285例　驚動習大大» «迷

信風水韓國新總統另擇辦公地點» «G7聯合聲明追究普京

責任» «出席「廣播節慶祝活動」蔡盼用聲音讓臺灣「聲

聲不息」» «前官員散布假消息外交部報警» «北市議會決

議共機續擾台就凍雙城論壇預算» «北京冬奧前　疫情與

維穩安保緊繃» «台灣發生6.6級強震相當4顆原子彈爆炸威

力» «國民黨協調完成　謝龍介出戰台南市長» «外媒:習近

平對普京誤判讓中國陷入風險» «外媒評:俄烏戰、習近平

做了一件蠢事？» «大陸波及27省本土確診病例

8531(3/14)» «將俄羅斯逐出G20美中角力» «拜登: 制裁

奏效「盧布」化為廢紙 !» «拜登稱戰犯　外媒稱「普京或

將尋找下台階」» «拜登簽署法案禁止使用不誠實台灣地

圖» «拜登訪問波蘭稱讚烏克蘭人民勇敢抗俄» «拜登會見

李顯龍稱「不會分散印太注意力」» «拜習18日熱線美將

正告「挺俄要付代價」» «拜習2小時視頻會主題烏克蘭和

台灣» «挺烏克蘭東歐三國總理訪烏總統» «捍衛居住正義

修法落實刻不容緩» «擔憂中國軍援俄羅斯　布林肯：支

持侵略將付出代價» «日元兌美元1:120跌至6年來低位»

«李明哲將刑滿陸委會籲陸公開釋放資訊» «東方航空墜機

第三天　擴大10倍範圍搜索» «油價大漲美國油頁岩開採

急速增産» «洪秀柱見汪洋綠委:沒有代表性» «洪秀柱抵北

京出席冬奧開幕式» «深圳發布疫情管控「非必要不離

深」» «上海28日無預警“分區分批封控”» «上海不封城

中國或將選擇與疫共存的路線？» «中國疫情升溫　深圳

「封城」» «中國放行快速自測清零政策出現鬆動?» «澤連

斯基對美國會講話拜登稱普京為戰爭罪犯» «俄烏和談　

將進行2輪談判» «俄羅斯祭反制裁　蘋果等59家外企擬收

為國有» «俄羅斯打不下烏克蘭　台灣制裁發功？» «俄軍

加強攻勢拜登稱普京將付出沉重代價» «俄軍對烏核電廠

開火　IAEA：恐導致核災難» «俄入侵烏克蘭DAY19　要

求中國援助» «俄媒:烏克蘭總統願討論成為中立國»

世說新語 (World speak new language)

中華經濟研究院

中華鱻傳媒

中華新知傳媒: «中華新知傳媒» «王若汐» «理財通» «科技網

» «美妝圈» «醫訊通» «蘇松濤» «電競場» «電影瘋» «話創作

» «體育網» «兩岸觀» «動漫瘋» «吳茜» «專欄區» «影視瘋»

«推薦區» «支付通» «最勁點» «東拍西照» «校園通» «樂食

尚» «民俗通» «求職通» «海棠遊» «潮東西»

中華日報新聞網 (Cdns): «生活» «社團» «首頁» «全國»

«台南» «國際» «文化»

中華民國經濟部

中華民國路跑協會

中華民國內分泌暨糖尿病學會: «中華民國內分泌暨糖

尿病學會» «中華民國內分泌暨糖尿病學會»

中華民國創業投資商業同業公會

中華民國國防部-全球資訊網-首頁
中華民國家庭照顧者關懷總會

中華民國晴天社會福利協會: «中華民國晴天社會福利協

會» «看見晴天» «時事新聞» «晴天觀點» «晴天詞彙» «晴天

園地» «最新消息» «法規試題» «七字箴言»

中華民國消費者文教基金會 (Republic of . . . :
«中華民國消費者文教基金會 (Republic of China

Consumer Culture Foundation)» «記者會後續追蹤» «本會

新聞發佈»

中華民國交通部 (Ministry of . . . :
«中華民國交通部 (Ministry of Communications of the

Republic of China)»

中華人權協會: «中華人權協會» «名家論壇» «影片分享» «最

新活動» «會員消息» «本會消息» «中華民國已簽署、批准»

«中國大陸已簽署、批準» «人權政策與推動委員會» «人權

新聞»

中視新聞: «中視新聞» «熱門» «社會» «運動» «國際» «影視娛

樂» «政治» «氣象»

中國都會網路報 : «中國都會網路報»

中國廣播公司全球資訊網 (Bcc): «中國廣播公司全球

資訊網 (Bcc)» «DJ介紹» «I like radio»

中央社即時新聞 (Cna News): «中央社即時新聞 (Cna

News)» «熱門話題 (Hot Topic)» «生活 (Life)» «社會

(Social)» «科技 (Science and Technology0» «總覽

(Overview)» «運動 (Motion)» «閱聽央廣

(Yuetingyangguang)» «財經 (Finance and economics)»

«全球中央 (Global Central)» «兩岸 (Both sides)» «國際
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(International)» «圖表新聞 (Chart News)» «地方 (Place)»

«影劇 (Motion picture)» «政治 (Political)» «文教 (Culture

and education)» «新聞圖輯 (News Series Figure)» «新聞

專題 (News Topics)»

交通部民用航空局

人民网

人民報

滔客生活傳媒 (Taoist life media): «滔客生活傳媒

(Taoist life media)» «3C生活» «3C精選» «專題報導»

伊甸社會福利基金會

漢聲廣播電臺

作家生活誌: «作家生活誌» «生活» «生活部落首頁» «生活品

味» «秀威大小事» «職場指南» «藝文» «藝文佈告欄» «食記»

«試讀活動» «話題文章首頁» «讀文學» «讀歷史» «身心保健

» «Sitemap» «兒少親子» «其他» «其他» «其他 10» «其他 2»

«其他 3» «其他 4» «其他 5» «其他 6» «其他 7» «其他 8»

«其他 9» «出版風向球» «創作» «另眼看書» «徵文得獎專區

» «政經國際» «數位出版新新聞» «旅遊» «作家面對面» «作

家動態首頁» «作家新動態»

你的公共電視 (Pts): «你的公共電視 (Pts)» «公視新聞網»

潮旅Ciao: «潮旅Ciao» «美食饗宴» «北部» «南部» «東部» «活

動快報» «潮旅新訊»

保險104: «首頁» «保險新聞»

信義房屋

信傳媒 (Letter media: «信傳媒 (Letter media» «Finance»

«Life» «Politics»
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