
„Mizerna cicha, stajenka licha,
pełna niebieskiej chwały, oto leżący
przed nami śpiący w promieniach
- Jezus mały”... błogosławieństwa

Bożego w każdym dniu Nowego Roku 
życzy 

Wszystkiego dobrego,
pełnych ciepła i nadziei

Świąt Bożego Narodzenia.
Wytrwałości w realizacji planów

oraz osiągnięcia sukcesów 
w nadchodzącym Roku.

Dziękując Państwu serdecznie
za dotychczasową współpracę

pragniemy złożyć życzenia
ciepłych i rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych sukcesów

w nadchodzącym Nowym Roku

Na zbliżające się Święta pragniemy
złożyć życzenia 

przeżywania Bożego Narodzenia 
w zdrowiu, radości 

i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Nowy Rok 

niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń.

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.

Życzenia świąteczneŻyczenia świąteczne Świąt prawdziwie świątecznych,
ciepłych w sercu, 

zimowych na zewnątrz
jaśniejących pierwszą gwiazdką,

co daje nadzieję na następny rok...

Życzę Wam dużo spokoju,
wiary w przyszłość i dobrej, 

bezinteresownej i wiecznej miłości,
bo tylko dlatego warto żyć.

W ten wigilijny dzień zaśnieżony,
kiedy w kościele uderzą dzwony,

przyjmijcie gorące życzenia radości,
a w Nowym Roku szczęścia,

zdrowia i pomyślności.

We wish You all the best. 
Merry Christmas and a Happy New Year 2015.

Wishing you a beautiful holiday season 
and a new year of Peace and Happiness 

with best wishes from...

The magic of Christmas never ends 
and its greatest of gifts are family 

and friends...
Best Wishes for a very Merry Christmas 

and a Happy New Year

Frohe Weihnachten 
und ein erfolgreiches Neues Jahr 

verbunden mit dem Dank 
für die angenehme Zusammenarbeit.

Fröhliche Weihnachten und viel 
Glück/alles Gute im neuen Jahr.

Dużo szczęścia, zdrowia i powodzenia,
to tradycyjne, najszczersze życzenia.
Wesołych Świąt i Roku szczęśliwego.
Niech obficie da, co ma najlepszego!

By Wam wszystko pasowało,
by kłopotów było mało,

byście zawsze byli zdrowi,
by problemy były z głowy,
by się wiodło znakomicie,

by wesołe było życie!

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!

Staropolskim obyczajem
gdy w Wigilię gwiazdka wstaje
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,

wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Przy tej pięknej sposobności

i ja życzę Ci radości
aby wszystko się zdarzyło
z roku na rok lepiej było!

Wszystkim Klientom, Partnerom 
oraz Sympatykom naszej firmy 

składamy życzenia 
Spokojnych i Radosnych Świąt 

Bożego Narodzenia oraz Pomyślności 
i Sukcesów w Nowym Roku.

Niechaj w szczęściu życie mija, 
zdrowie niechaj zawsze sprzyja, 

w dzień Bożego Narodzenia 
takie ślemy Wam życzenia.
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W noc wigilijną, w blasku świec
melodia kolęd płynie w mrok.

Niech Wam przyniesie radości moc
i wiele szczęścia w Nowy Rok...

Gwiazdki najjaśniejszej,
choinki najpiękniejszej,

prezentów wymarzonych,
świąt mile spędzonych,
karnawału szalonego,

roku bardzo udanego życzy ...

Szczęścia i pomyślności  
w Nowym Roku,

sił i energii do tworzenia i realizacji 
nowych pomysłów,
a w nadchodzące 

Święta Bożego Narodzenia 
spokoju i radości płynących 
z rodzinnego świętowania.

Szczęścia, zdrowia i odpoczynku 
w rodzinnym gronie

z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
oraz samych sukcesów

w nadchodzącym Nowym Roku

Niech Święta Bożego Narodzenia
i Wigilijny wieczór upłyną Wam 

w szczęściu i radości, przy 
staropolskich kolędach i zapachu 

świerkowej gałązki.

W domach ciepło, świątecznie,
choinka wiruje światłami,

stosy prezentów piętrzą się wokół,
świat wypełniony jest życzeniami.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.
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