
 

Kupowanie u nas jest proste! 

Po zakupie prześlij wybrany model kartki, logo, tekst życzeń oraz czcionkę. 

Sprawdź projekt 
Po otrzymaniu niezbędnych danych - w ciągu 24h przesyłamy graficzny projekt do akceptacji.  

Sprawdź dokładnie czy wszystko się zgadza. 

Wyczekuj zamówienia 

Czas realizacji jest liczony od akceptacji projektów i zaksięgowania wpłaty.  

 
Dostępne czcionki: 

 

 
 



 
 

1. 
Wszystkiego co najlepsze 
na Święta Wielkiej Nocy, 

wiosennych nastrojów, 
ciepłej, radosnej atmosfery, 

miłych spotkań z Najbliższymi 
oraz smacznego jajka 

i mokrego Lanego Poniedziałku 
życzy 

 
2.  

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. 
 

3.  
Świąt prawdziwie Wielkanocnych 

z jajkiem, słońcem i Dyngusem roześmianym, 
z wiarą mocną w lepsze jutro i nadzieją... 

a przy stole niech zasiądą Przyjaciele, 
których miłość, dobroć, radość 

pozostaną z Państwem na dni wiele i tygodni... 
 

4.  
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. 

 
5.  

Ciepłych i radosnych 
Świąt Wielkanocnych 

oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu zawodowym  

i prywatnym 
życzy 

 
6.  

Dziękując serdecznie za owocną współpracę 
życzymy Państwu radosnych Świąt Wielkiej Nocy 

oraz wiele pomyślności i sukcesów 
 

7.  
Przed nami Święta Wielkiej Nocy 

Z tej okazji składam 
W imieniu własnym oraz współpracowników 

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, rodzinnych świąt 
W atmosferze domowego ciepła 

 
 
 
 



 
 

8.  
Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary, 

Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie 
wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia. 

Najlepsze życzenia w imieniu swoim i pracowników naszej firmy  
składają … 

 
9. 

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… 
 

10. 
Życzenia Zdrowych, Spokojnych,  

Pełnych Rodzinnego Ciepła i Radości 
Świąt Wielkanocnych 

składa 
 

11. 
Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, 

radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, 
smacznego jajka, mokrego dyngusa, 

a także odpoczynku w rodzinnym gronie 
składa 

 
12. 

Wszystkim naszym Klientom, Przyjaciołom oraz Sympatykom, 
życzymy spokojnych, pełnych radości 

Świąt Wielkanocnych 
 

13. 
Świąt prawdziwie Wielkanocnych 

z jajkiem, słońcem i Dyngusem roześmianym, 
z wiarą mocną w lepsze jutro i nadzieją... 

a przy stole niech zasiądą Przyjaciele, 
których miłość, dobroć, radość 

pozostaną z Państwem 
na dni wiele i tygodni... lata całe 

 
14. 

Wesołych Świąt Wielkanocnych,  
smacznego jajka, 

szalonego i wyjątkowo mokrego Śmigusa Dyngusa 
oraz samych słonecznych i cudownych dni 

życzy 
 
 


