
Wszystkim Klientom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia:
spokojnych i radosnych świąt.

Niech los pomaga Państwu zrealizować wszystkie plany
i spełnić nawet te najskrytsze marzenia tak,

abyście w każdej chwili mogli odnajdywać szczęście.

PL wzór nr 1



PL wzór nr 2

 Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
będą pełne radości i skłaniają Państwa do refleksji i zadumy

nad planami na Nowy Rok.

Życzymy wszystkim 
zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań.



PL wzór nr 3

 Korzystając z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
pragniemy złożyć wszystkim naszym Klientom

najserdeczniejsze i szczere życzenia:
szczęścia, wiary, nadziei i pomyślności

oraz w każdym dniu Nowego Roku
wiele uśmiechu i radości!



PL wzór nr 4

Wszystkim Klientom, Partnerom
oraz Sympatykom naszej Firmy

składamy życzenia
Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz Pomyślności i Sukcesów w Nowym Roku.



PL wzór nr 5

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych 

i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślności 

i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku, 

wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę 

składa



PL wzór nr 6

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
przyniosą Państwu wiele szczęścia, wiary i nadziei,

a pomyślność nie opuszcza Was przez każdy dzień Nowego Roku.



PL wzór nr 7

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,
życzymy Państwu zdrowia, szczęścia i pomyślności.

Niech w Nowym Roku, Państwa życie zawodowe jak i prywatne,
obfituje w sukcesy i zawsze przynosi satysfakcję.



Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
życzymy Państwu, aby ten niezwykły czas 

upływał w rodzinnej atmosferze
i przyniósł wiele radości i optymizmu w Nowym Roku.

PL wzór nr 8



PL wzór nr 9

Pragniemy serdecznie podziękować
wszystkim naszym Partnerom i Przyjaciołom
za zaufanie i współpracę w mijającym roku. 

Życzymy dalszych sukcesów, udanych inwestycji
i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku!



PL wzór nr 10

Pragniemy złożyć życzenia spokojnych,
radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Zbliżający się rok niech będzie wypełniony radością 
oraz sukcesami w życiu osobistym i zawodowym.



PL wzór nr 11

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku
pragniemy serdecznie podziękować

za dotychczasową współpracę
oraz złożyć Naszym Klientom,

Przyjaciołom i Sympatykom
moc gorących życzeń, zdrowia,

szczęścia, pomyślności i wielu sukcesów.



PL wzór nr 12

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku
pragniemy złożyć Naszym Klientom
i Przyjaciołom serdeczne życzenia,

dużo sukcesów, radości, uśmiechów.



PL wzór nr 13

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

pragniemy złożyć naszym Klientom i Kontrahentom 

najserdeczniejsze życzenia, 

w których chcemy zawrzeć dużo radości, szczęścia i spokoju. 

Mamy nadzieję, że świąteczne chwile 

będą przepełnione ciepłą atmosferą, 

a czas spędzony wśród rodziny i najbliższych 

będzie magiczny i niezapomniany. 

Życzymy również, aby nadchodzący rok 

był pełen pomyślności, sukcesów i dobrych decyzji, 

a także dziękujemy za dotychczasową współpracę, 

z nadzieją na jeszcze owocniejszy rok.



PL wzór nr 14

Życzymy Państwu zdrowych i pogodnych 

Świąt Bożego Narodzenia,

spędzonych w gronie rodziny i najbliższych.

Niech ten czas napełni Państwa serca spokojem i radością, 

a błogosławieństwo Bożego Dzieciątka 

towarzyszy Państwu nie tylko w okresie świątecznym, 

ale przez całe Wasze życie. 

Przesyłamy najszczersze i najpiękniejsze 

Bożonarodzeniowe życzenia. 



PL wzór nr 15

Jak obyczaj stary głosi

według ojców naszych wiary, 

dziś składamy Wam życzenia 

z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Niechaj Gwiazda Betlejemska, 

migocząca tak o zmroku, 

doprowadzi Was szczęśliwie

do sukcesów w Nowym Roku. 



PL wzór nr 16

Pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania 

wszystkim naszym Partnerom i Przyjaciołom, 

za zaufanie i współpracę w minionym roku. 

Życzymy samych udanych inwestycji, 

mądrego lenistwa w sprawach błahych, 

oraz zdrowego zatroskania w tych najistotniejszych. 

Wierzymy, że w nadchodzącym roku uda się zrealizować to, 

co przyniesie Państwu profity i dalsze sukcesy. 



ENG wzór nr 1

We wish you all
magic and calm Christmas

spent in family atmosphere
as well as

succesive Happy New Year.



ENG wzór nr 2

Seasons Greetings!
Extending our gratitude 

for the good cooperation in the passing year 
we are hoping for even more in the one to come.

Please also accept
the best wishes of a Merry Christmas

and all the happiness 
and prosperity in the New Year.



W nadchodzącym Nowym Roku 

Wszystkim naszym Klientom i Kontrahentom

Pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. 

Życzymy udanej imprezy sylwestrowej, 

Musującego szampana, kolorowych fajerwerków, 

Oraz tego, aby nadchodzący czas

Przyniósł Państwa Firmie same sukcesy i udane inwestycje. 

Nowy Rok zbliża się wielkimi krokami, 

Więc z tej okazji pragniemy życzyć Wam 

Wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. 

Mamy nadzieję, że Wasza impreza sylwestrowa 

będzie huczna i udana, 

Wśród najbliższych, rodziny i przyjaciół.

Życzymy Wam tego, 

aby w nadchodzącym roku 

uśmiech nie schodził z Waszych twarzy. 

W styczniu – dużo radości

W lutym – wielkiej miłości

W marcu – ogromnego profitu

W kwietniu – pomysłów bez liku 

W maju – szóstki w totka

W czerwcu – usunięcia nagniotka

W lipcu – klimatyzacji

W sierpniu – wyjątkowych wakacji 

We wrześniu – dobrych decyzji 

W październiku – sukcesów wizji 

W listopadzie – dobrego nastroju

W grudniu – świętego spokoju

Wszystkiego najlepszego na Nowy Rok!

ENG wzór nr 3

We would like to express our gratitude
and Wish you Merry Christmas 

as well as
productive New Year.



W nadchodzącym Nowym Roku 

Wszystkim naszym Klientom i Kontrahentom

Pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. 

Życzymy udanej imprezy sylwestrowej, 

Musującego szampana, kolorowych fajerwerków, 

Oraz tego, aby nadchodzący czas

Przyniósł Państwa Firmie same sukcesy i udane inwestycje. 

Nowy Rok zbliża się wielkimi krokami, 

Więc z tej okazji pragniemy życzyć Wam 

Wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. 

Mamy nadzieję, że Wasza impreza sylwestrowa 

będzie huczna i udana, 

Wśród najbliższych, rodziny i przyjaciół.

Życzymy Wam tego, 

aby w nadchodzącym roku 

uśmiech nie schodził z Waszych twarzy. 

W styczniu – dużo radości

W lutym – wielkiej miłości

W marcu – ogromnego profitu

W kwietniu – pomysłów bez liku 

W maju – szóstki w totka

W czerwcu – usunięcia nagniotka

W lipcu – klimatyzacji

W sierpniu – wyjątkowych wakacji 

We wrześniu – dobrych decyzji 

W październiku – sukcesów wizji 

W listopadzie – dobrego nastroju

W grudniu – świętego spokoju

Wszystkiego najlepszego na Nowy Rok!

ENG wzór nr 4

During this time of faith and family,
may the true meaning of Christmas

fill you with joy and calm.



ENG wzór nr 5

Wishing you Merry Christmas
and a lot of possitive attitude

in coming 2022!



ENG wzór nr 6

We are particulary pleased 
to have this opportunity 

to wish our customer and business partners
a most happy 

and prosperous New Year.



ENG wzór nr 7

To all our esteemed Customers, Contractors and Friends
we wish a Christmas full of love, joy and peace. 

May this coming New Year bring you a spark
of good fortune needed to complete

all your endeavours successfully.



ENG wzór nr 8

We would like to thank all our Partners and Friends 
for their trust and patronage in the passing year. 

We wish you further achievements, successful investments 
and every prosperity in the coming New Year.



DE wzór nr 1

Zu Weihnachten und dem kommenden neuen Jahr 
möchten wir Ihnen für die bisherige Zusammenarbeit danken

und unseren Kunden sowie Freunden viele Wünsche, 
viel Gesundheit und Glück aussprechen.



DE wzór nr 2

Unseren Kunden, Partnern und Freunden unserer Firma
wünschen wir ruhiges und fröhliches Weihnachtsfest 

sowie Glück und Erfolgen im Neuen Jahr



DE wzór nr 3

Wir möchten sich herzlich alle unserer
Partnern und Freunden

bei dem Vertrauen und Zusammenarbeit 
in 2022 bedanken.

Wir wünschen weitere Erfolgen,
gelungen Investitionen und Glück

in neues Jahr.  



DE wzór nr 4

Alle Kunden, Kontrahenten und Anhängern 
machen wir herzliche Wünschen,

dass bevorstehendes Weihnachten in wärmer 
und ruhige Atmosphäre vergeht,

und dass neues Jahr mit sich viel Erfolg 
im privaten und beruflichen Leben bringt.


