Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy naszym Klientom
i Partnerom Biznesowym,
aby ten wyjątkowy czas
był pełen wiary, nadziei
i miłości, a spotkania w gronie
najbliższych upływały
w miłym, wiosennym
nastroju.

W imieniu firmy oraz własnym
życzę Państwu,
aby nadchodzące Święta
Wielkanocne napełniły Wasze
serca radością i nadzieją,
a chwile spędzone w gronie
najbliższych dodawały otuchy
i pozwalały przezwyciężyć
wszystkie trudności.

W tym niezwykłym czasie
pragniemy życzyć Państwu,
aby Święta Wielkanocne
obudziły w Państwu uśpione
marzenia, a czas spędzony
w gronie najbliższych
obfitował w wiarę, miłość
i nadzieję.

W tym świątecznym czasie
składamy Państwu
najserdeczniejsze życzenia,
zdrowia, szczęścia
oraz nadziei i sił, z którymi
bez problemu pokonacie
wszystkie trudności.

Spokojnych i radosnych
Świąt Wielkanocnych
spędzonych w gronie
najbliższych osób, a także
zdrowia, szczęścia i wielkiej
radości, w imieniu swoim
i firmy, życzy...

Drodzy Klienci,
z okazji Świąt Wielkiej Nocy
przyjmijcie od nas
najserdeczniejsze życzenia.
Niech świąteczny czas będzie
pełen radości, miłości
i ciepła domowego ogniska.

Ciepłych i pełnych radości
Świąt Wielkiej Nocy,
a także wielu radości
i satysfakcji w życiu
zawodowym i prywatnym
życzy…

Niech nadchodzące Święta
Wielkiej Nocy przyniosą
wszystkim same
radosne i szczęśliwe dni
oraz będą doskonałą okazją
do spędzenia wspaniałych
chwil w gronie najbliższych.

Na zbliżające się
Święta Wielkanocne
moc serdecznych,
pachnących wiosną życzeń
przesyła…

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.

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.

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze
życzenia: dużo zdrowia,
radości, smacznego jajka,
mokrego dyngusa, mnóstwo
wiosennego słońca
oraz samych sukcesów
i wszelkiej pomyślności
w życiu zawodowym
i prywatnym.

Pragniemy złożyć życzenia
zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
obfitości na świątecznym
stole, smacznego jajka
oraz wiosennego nastroju
w rodzinnym gronie.

Z okazji nadchodzących Świąt
Wielkanocnych, Zarząd oraz
Pracownicy firmy…
składają najlepsze życzenia
pomyślności i szczęścia
oraz wiele radości w ciepłe
dni wyczekiwanej wiosny.

Wishing you Easter filled with
joy and a spring filled with all
things bright and beautiful.
As spring comes to the world,
bringing sunshine and
gladness…
…this comes to you
bringing wishes for joy.
Happy Easter

