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STUDIO

Biznesowe Kartki Świąteczne
Wielkanoc

Pogody ducha, zdrowia i radości
oraz wszelkiego dobra
z okazji Świąt Wielkanocnych
tekst 2

tekst 7

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie.
Niech każdy z nas wykorzysta
ten okres czasu jak najlepiej.
tekst 8

Zdrowia, szczęścia, humoru dobrego
a przy tym wszystkim stołu bogatego.
Mokrego dyngusa, smacznego jajka
i niech te święta będą jak bajka.
tekst 3

Kiedy Wielka Noc nastanie
życzę Wam na Zmartwychwstanie
dużo szczęścia i radości,
które niechaj zawsze gości
w dobrym sercu, w jasnej duszy
i niechaj wszystkie żale zagłuszy
tekst 9

Na tę Wielkanoc
życzyć Wam wypada
ciepła domowego, miłości bliźniego,
placka wybornego, spokoju świętego
tekst 4
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tekst 1

Z okazji Świąt Wielkanocnych,
życzę wszelkich łask Bożych,
pogodnych, zdrowych świąt
i pomyślności w życiu osobistym.
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Ciepłych, pełnych radosnej nadziei
świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
a także kolorowych spotkań
z budzącą się do życia przyrodą

Życzę słońca, śpiewu ptaków i spokoju duszy,
Życzę pogodnych przygód i radosnych spotkań,
śpiewu przy ognisku i dumania w fotelu,
i żeby wszystko spełniło się szybko ...
tekst 10

Żeby śmiały się pisanki, uśmiechały się baranki,
mokry Śmigus zraszał skronie,
dużo szczęścia sypiąc w dłonie
- z okazji świąt Wielkanocnych życzy ...
tekst 5

Wszystkim naszym Klientom życzymy zdrowych,
spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.
tekst 6

Wszystkiego Dobrego
Jajka wielkiego malowanego
zielonej łączki na której zajączki
jedzą makowce i pasą owce
tekst 11

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkiej Nocy.
Suto zastawionych stołów,
dużo wody w poniedziałek, bogatego zająca
i jak najmilszych spotkań
w gronie przyjaciół i rodziny.
tekst 12

W ten wigilijny dzień zaśnieżony,
kiedy w kościele uderzą dzwony,
przyjmijcie gorące życzenia radości,
a w Nowym Roku szczęścia,
zdrowia i pomyślności.
tekst 14

tekst 16

Niech magiczna noc
Wigilijnego Wieczoru
Przyniesie spokój i radość.
A Nowy Rok obdaruje
pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy
tekst 17

Jak obyczaj stary głosi
Według ojców naszych wiary,
Pragnę złożyć Wam życzenia
W dniu Bożego Narodzenia.
Niech ta gwiazdka betlejemska,
Która świeci dziś o zmroku,
Doprowadzi Was szczęśliwie
Do spotkania w Nowym Roku.

tekst 15
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy
wszystkim naszym, partnerom, przyjaciołom,
klientom i współpracownikom, wszystkiego
co najlepsze i najprzyjemniejsze, rodzinnej atmosfery,
szczęścia osobistego, pogody ducha, smacznego
święconego jajka i suto zastawionych stołów.
tekst 19
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tekst 13

Dużo szczęścia, zdrowia i powodzenia,
To tradycyjne, najszczersze życzenia.
Wesołych Świąt i Roku Szczęśliwego.
Niech obficie da, co ma najlepszego!
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Świąt prawdziwie świątecznych,
ciepłych w sercu,
zimowych na zewnątrz
jaśniejących pierwszą gwiazdką,
co daje nadzieję na następny Rok.

Nastrojowych i Radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych szczęśliwych zdarzeń
w nadchodzącym Nowym Roku
życzy
tekst 18

Wszystkim naszym Klientom życzymy zdrowych,
spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.
tekst 20

Niech Chrystus Zmartwychwstały
przyniesie dla Was wiosenne kwiaty radości,
miłości, spokoju i szczęścia.
Wesołych Świąt i mokrego Dyngusa życzy...

Pełnych spokoju i radości
Świąt Wielkanocnych,
dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie
oraz optymizmu, energii i nadziei
na lepszą przyszłość

tekst 21

tekst 22

Wielu radosnych chwil
na Święta Wielkanocne
serdecznych spotkań rodzinnych
i smacznego jajka
szczerze życzy
tekst 23

Uśmiechów bez liku przy wielkanocnym stoliku.
Przyjaciół wielu i dużo EURO w portfelu.
Dyngusa mokrego z serca całego życzą...
tekst 24
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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
Zarząd oraz pracownicy (NAZWA FIRMY) składają
najlepsze życzenia pomyślności i szczęścia
oraz wiele radości w ciepłe dni
wyczekiwanej wiosny

Zdrowia, szczęścia, humoru dobrego
a przy tym wszystkim stołu bogatego.
Mokrego dyngusa, smacznego jajka
i niech te święta będą jak bajka.
tekst 25

tekst 26

Niech te święta będą pełne nadziei i wiary ,
radosnych spotkań przy wielkanocnym stole
oraz smacznego święconego jajka.
tekst 27

tekst 28
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Żeby śmiały się pisanki,
uśmiechały się baranki,
mokry Śmigus zraszał skronie,
dużo szczęścia sypiąc w dłonie
z okazji Świąt Wielkanocnych
Smacznego jajka
i mokrego dyngusa życzy ….

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia
wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie
najbliższych osób szczerze życzy załoga ….

Chociaż wszystko przypomina nam jeszcze Boże Narodzenie,
choć pogoda nie zawsze wskazuje na obecną już wiosnę,
informujemy jednak- to już ten Czas!
Spieszymy do Was, spieszymy co sił w nogach i składamy życzenia:

tekst 29

tekst 30

Łask Pana Zmartwychwstałego,
Hojnej obfitości - życzę A na co dzień uśmiechu i radości.

Świąt Wielkanocnych z marzeń i snów codziennych,
Jajka smacznego, kolorowego i odpowiednio ściętego,
Dyngusa mokrego, po pachy uradowanego i wesołego,
Spokoju, radości i dużo odporności przy napływie gości!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składam najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,
mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca
oraz samych sukcesów.

tekst 31

tekst 32

To są nasze przykłady,
oczywiście mogą Państwo przesłać do nas własny tekst.
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