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PRZYKŁADOWE TEKSTY ŻYCZEŃ:
1.
Życzenia Radosnych
i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz
Szczęśliwego Nowego 2017 Roku
wraz z podziękowaniami za współpracę
przesyła

5.
Już się unosi w powietrzu zapach żywych gałązek,
Już suną na białych sankach choinki.
Wiatr szumi kolędy, śnieg dymi za oknem,
Mróz kwiaty maluje na srebrnych szybach,
A w domu pachnie migdałami i pomarańczą.
Idą święta ...

2.
Aby w nadchodzącym roku
udało się zrealizować,
to co przyniesie profity,
przewidzieć to, co przeszkodzi
w ich osiągnięciu i zapobiec temu,
co wydarzyć się nie musi.
Życzymy dużo radości i sukcesów,
mądrego lenistwa w sprawach
nieistotnych i zdrowego zatroskania
w tych najistotniejszych

6.
Pragniemy serdecznie podziękować
za zaufanie i współpracę w 2016 roku
wszystkim naszym Partnerom i Przyjaciołom.
Życzymy dalszych sukcesów,
udanych inwestycji i pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku

3.
Świąt białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
pełnych niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek,
oraz nadzieję na Nowy Rok,
żeby był jeszcze lepszy niż ten,
co właśnie mija
4.
Za oknem biało się zrobiło,
Na niebie gwiazdka lśni,
W domu choinka, tak ciepło i miło,
A w sercu płomyczek się tli...
W tym dniu wyjątkowym
Samych szczęśliwych chwil,
Radości bez końca, uśmiechu i słońca.

7.
Dziękując Państwu serdecznie
za dotychczasową współpracę
pragniemy złożyć życzenia
ciepłych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych sukcesów
w nadchodzącym
Nowym 2011 Roku
8.
Staropolskim obyczajem,
Gdy w Wigilię gwiazda wstaje,
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,
Wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Przy tej pięknej sposobności
I my życzymy Wam radości,
Aby wszystkim się darzyło
Z roku na rok lepiej było.

9.
Wszystkim Klientom,
Współpracownikom
i Przyjaciołom
życzymy pełnych miłości
i spokoju
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech Nowy Rok 2011 przyniesie
Państwu tę odrobinę szczęścia,
która sprawi, że wszystkie podjęte
działania zakończą się sukcesem
10.
Jest taki Dzień,
gdy jesteśmy wszyscy razem,
Dzień piękny, szczęśliwy, spokojny,
W którym Niebo Ziemi, Niebu Ziemia,
Wszyscy wszystkim ślą życzenia...
Wyjątkowych, Radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
11.
Życzenia radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie
oraz pasma sukcesów
i spełnienia najskrytszych marzeń
w nadchodzącym
Nowym Roku
12.
Gdy przyjdą Święta w srebrnej bieli,
gdy Stary Rok w Nowy się zamieni,
przyjmij gorące me życzenia,
niech się Ci spełnią
wszystkie marzenia.
Najpiękniejszych Świąt
Bożego Narodzenia
13.
Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia,
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności,
wiele miłości w życiu osobistym.
Niech ten radosny dzień Narodzin Pana
przyniesie nam Wszystkim pokój i nadzieję na
Nowy Rok 2017

14.
Radosnych i spokojnych,
pełnych ciepła i nadziei
Świąt Bożego Narodzenia,
wszelkiej pomyślności,
osiągnięcia sukcesów, cierpliwości
i wytrwałości w realizacji planów
oraz dalszej owocnej współpracy
w nadchodzącym Nowym 2017 Roku.
15.
Gdy nadejdą Święta,
niech nadzieja i radość
zastukają do Waszych drzwi,
a Nowy Rok przyniesie
pomyślność i szczęście każdego dnia.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym Roku
wraz z podziękowaniami
za dotychczasową współpracę
przesyła

