
Целият екип на       ви желаем Весели празници! 

 

Твоето късметче е: 

 
 До каквото и да се докоснеш ти, 
все успешно ще върви! 

 

 

Твоето късметче е: 

 

На работа в чужбина ще заминеш 

догодина! 
             

 

Твоето късметче е: 

 

Знай че ти предстои повишение, 
което заслужаваш без съмнение. 

 

               

Твоето късметче е: 

 
На работа в чужбина ще заминеш 

догодина! 
 

 

Твоето късметче е: 

 

Ще работиш без да спираш,но пък 

всички твои мечти ще реализираш! 
 

  

Твоето късметче е: 

 

Токущо преведохме на Вашата 

банкова сметка 365 дни късмет, 

здраве и щастие. 

 

Твоето късметче е: 

Ще си пътеводна светлина за 

мнозина - вдъхновение за 

духовно просветление. 
 

 

Твоето късметче е: 

 

Ще се вихрят весели наздравици и 

хора - сватба ще има. Ура! 
 

 

Твоето късметче е: 

 

С весели купони до зори ще 

завършват всичките ти дни 
 

 

Твоето късметче е: 

 

Ще направиш кариера, няма да се 

спреш пред никаква бариера! 
 

 

Твоето късметче е: 

 

През новата година порасни и учение 

си събери! 
 

 

Твоето късметче е: 

 

Тази работа не е за тебе – ще я 

смениш, докато е време. (нова 

работа) 
 



Целият екип на         ви желаем Весели празници! 

 

 

Твоето късметче е: 

 

Лудо работи по сбъдване на 

твоите мечти! 
 

 

 

Твоето късметче е: 

 
Никой не е успял, докато е спял. 

Отваряй си очите, грабвай мечтите! 

 

Твоето късметче е: 

 

Семейството е най-важно на света, 

отдай се на важните неща! 

 

Твоето късметче е: 

 

Досега мъдростта от тебе бяга, 

но сега най ще ти приляга! 
 

 

Твоето късметче е: 

 

Здрав ще си като скала, с теб е силата 

сега! 

 

Твоето късметче е: 

 

Приятелите са голямо богатство, 

богат ще си – това е ясно! 

 

Твоето късметче е: 

 

Любовта голяма тази година те 

чака, ще хванеш вече влака! 

 

Твоето късметче е: 

 

Късметът трудно се улавя, но с теб 

годината ще управлява! 

 

Твоето късметче е: 

 

Нов дом, кола, хубава почивка, 

заслужил си, награда за труда си 

ти ще имаш! 

 

Твоето късметче е: 

 

Бързо стават хубавите неща, за 

сватба тази година ще е добра! 

 

Твоето късметче е: 

 

Пожелай, повярвай и ще имаш! 

 

Твоето късметче е: 

 

Никога не е късно да учиш, стягай 

куфара, време е да сполучиш! 


