
 
 

1. 
Serdeczne życzenia wielu radosnych doznań 

z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 
oraz wszystkiego co najlepsze 

w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku 
życzy 

 
2. 

Nastrojowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz samych szczęśliwych zdarzeń 

w nadchodzącym Nowym Roku 
życzy 

 
3. 

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji 

dotyczących minionego okresu 
i planów na nadchodzący Nowy Rok. 

W tych wyjątkowych dniach 
chcemy Państwu życzyć 

wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. 
 

4. 
Na Święta Bożego Narodzenia 

oraz na nadchodzący Nowy Rok 
dużo radości i dobroci od ludzi, 

szczęścia rodzinnego oraz niosącego pokój 
błogosławieństwa Bożej Dzieciny 

życzą 
 

5. 
Nadchodząca Wigilia 

to nie tylko okres radości, 
ale równieżzadumy nad tym co minęło 

i nad tym, co nas czeka. 
Życzymy Państwu dużo optymizmu 

i wiary w pogodne jutro. 
 

6. 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

składamy wszystkim Klientom (NAZWA FIRMY) 
najlepsze życzenia. 

Niech ten szczególny świąteczny okres 
będzie dla wszystkich czasem zadumy, 

wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości. 
 

7. 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

Najserdeczniejsze Życzenia 
Zdrowia, Szczęścia oraz Wszelkiej Pomyślności 

przesyła... 
 

8. 
Świąt wypełnionych radościąi miłością, 

niosących spokój i odpoczynek. 
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, 

pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia. 
Życzy... 



9. 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy wszystkim naszym partnerom, 
przyjaciołom, klientom i współpracownikom, 

wszystkiego co najlepsze i najprzyjemniejsze, 
rodzinnej atmosfery, szczęścia osobistego, 
pogody ducha i suto zastawionych stołów. 

 
10. 

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć 
życzenia przeżywania Świąt w zdrowiu, 
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 

Kolejny zaś rok niech będzie 
czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń. 

 
11. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
mam przyjemność złożyć 

w imieniu ... i własnym najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 

oraz sukcesów w pracy zawodowej. 
 

12. 
Wszystkim Klientom, Partnerom oraz Sympatykom 

naszej firmy składamy życzenia 
Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Pomyślności i Sukcesów w Nowym Roku. 
 

13. 
Z okazji nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil, 

odpoczynku przy rodzinnym stole 
oraz mnóstwa pomyślności 

w życiu prywatnym i zawodowym 
 

14. 
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz pomyślności w Nowym Roku 
wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę 

życzy 
 


