Novoroční texty pro inspiraci
1.
Mnoho štěstí a zdraví do nového roku přeje
3.
Hodně pracovních i osobních úspěchů v novém roce přeje
5.
Hodně pohody a klidu o svátcích vánočních
a šťastný vstup do nového roku přeje
7.
Se starým rokem jako bychom zavřeli knihu
a s novým rokem jako bychom brali čistý arch papíru
a tužku do ruky.
Spoustu příjemných řádků spolu
s krásně prožitými svátky vánočními Vám přeje

2.
Příjemné vyplutí do nového roku přeje
4.
Příjemné prožití svátků vánočních
a šťastný vstup do nového roku přeje
6.
Stojíme na prahu nového roku.
Nechť do něj společně vykročíme pravou nohou.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje
8.
Příjemné prožití svátků vánočních,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce Vám přeje

9.
Přijměte srdečné přání veselých Vánoc
a šťastného nového roku.
Všem našim partnerům i přátelům
přejeme vše nejlepší do nového roku,
hodně štěstí, zdraví a úspěchů.

10.
Všem našim zákazníkům a přátelům
přejeme plno radostných a úspěšných dnů
v nadcházejícím roce a příjemné prožití svátků vánočních.
Firma ... se těší na další spolupráci v roce 2010.

11.
Mnoho úspěchů ve Vaší činnosti
v roce 2010 a šťastné prožití
svátků vánočních přeje

12.
Mnoho zdraví, štěstí, pracovních
a osobních úspěchů
v novém roce 2010 přeje

13.
Vůně jehličí, světla svíček a cukroví,
to vše patří k Vánocům stejně jako vánoční atmosféra
a vlídné slovo. Přejeme Vám,
ať jsou letošní Vánoce těmi nejkrásnějšími
a nadcházející rok tím nejúspěšnějším.
15.
Štěstí ať se na Vás snese jako vločky sněhu,
nový rok ať přinese Vám zdraví, lásku, něhu.

14.
Do roku nového Vám přejeme
hodně zdaru v začátku,
spoustu síly ke konci
a navrch po celý rok přiměřeně štěstí,
ať Vás celým rokem provází.
To z celého srdce přeje

17.
Zdraví, štěstí, lásku a pohodu
po celý rok 2010 Vám přeje

16.
Štěstí a lásku, radost a něhu,
ať Tobě přinese vánoční sen.
Přání mé najdeš ve vločce sněhu,
zachyť ji na ruce v ten šťastný den.

19.
Děkujeme Vám za projevenou důvěru
v uplynulém roce a do nového roku 2010 Vám přejeme
hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Současně se těšíme na další společnou spolupráci.

18.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok
Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr
Merry Christmas and a Happy New Year
Joyeux Noël et Bonne Année Nouvelle

