
Kako završiti pismo
Ako Vas zanimaju još neki podaci, nemojte oklevati i odmah nas pozovite.

Ako želite da saznate još nešto, pozovite me.

Ako Vam zatrebaju dodatne informacije, molimo da nam se obratite.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi polise osiguranja, pozovite me bez ustručavanja.

Ako imate bilo kakvih pitanja, ili su Vam potrebne dodatne informacije, molim Vas da me pozovete.

Ako imate bilo kakvih pitanja, pozovite me bez oklevanja.

Ako pošiljku ne dobijete do utorka, molim Vas da me o tome obavestite.

Ako ikako možemo da pomognemo, molim Vas da mi se javite.

Ako ste dug izmirili u poslednjih nekoliko dana, ne obraćajte pažnju na ovo pismo.

Ako se dvoumite, pozovite nas odmah.

Ako još niste našli nestali paket, molim Vas da me o tome obavestite.

Ako Vas zanima bilo šta od navedenog, molim Vas da se javite.

Ako Vas to zanima, javite mi.

Ako želite dodatne informacije, pozovite nas na broj...

Ako želite da saznate nešto više, molim da me obavestite.

Ako želite više informacija, pozovite me bez oklevanja.

Ako želite bilo kakve dodatne informacije, nemojte oklevati i odmah nas pozovite.

Bez obzira na uzrok za kašnjenje, uveren sam da ćemo naći rešenje...

Bio bih Vam zahvalan da potvrdite prijem.

Bio bih Vam zahvalan ako možete da organizujete...

Bio bih Vam zahvalan da zamolite jednog od Vaših predstavnika da mi se javi... 

Bio bih Vam zahvalan ako do utorka, 12. juna, putem telefaksa pošaljete...

Budite ljubazni i uredite da dođe neko od Vaših predstavnika...

Budite ljubazni i potvrdite da je...
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Cenimo Vašu pomoć.

Do tada Vam garantujem da...

Hvala lepo što ste se potrudili da mi napišete tako ohrabrujuće pismo.

Hvala Vam za zanimanje koje ste pokazali za naše preduzeće.

Hvala Vam na pažnji.

Hvala Vam na ljubaznosti i pažnji.

Hvala Vam što ste nam pomogli u gore pomenutoj stvari.

Hvala Vam na vremenu i trudu koje ste uložili...

Hvala Vam na saradnji u...

Hvala Vam na saradnji u vezi s osiguranjem.

Hvala Vam na zanimanju.

Hvala na pomoći i želim Vam puno uspeha...

Hvala Vam što se zanimate za naše proizvode.

Hvala Vam još jednom.

Hvala Vam na pomoći.

Hvala Vam za korektan i pošten odnos...

Ispunite priloženi obrazac i vratite ga što pre, u koverti koju smo takođe priložili.

Javite mi ako Vas to zanima.

Javite mi da li ste saznali nešto novo, i još jednom puno hvala na pomoći.

Javite mi šta ste odlučili. Držim stisnute palčeve.

Javite mi šta mislite o tome.

Još jednom hvala na ljubaznosti.

Još jednom hvala.

Još jednom se iskreno zahvaljujem što ste našli vremena da mi pišete.

Još jednom se iskreno izvinjavam.

Još jednom naglašavam da sa Vašim preduzećem ne želimo više da sarađujemo.

Još jednom se Vam iskreno izvinjavamo.

Još jednom molim da primite moje izvinjenje.

Molim Vas da što pre odgovorite na postavljena pitanja i tako nam omogućite...

Molim Vas da nas ponovo pozovete ako ne rešite problem.

Molim Vas da se hitno posvetite ovom problemu.

Molim Vas da se bez ustručavanja javite ako želite da porazgovarate o...

Molim Vas da me hitno pozovete i da rešimo problem.

Molim Vas da me obavestite ako nešto ne bude u redu.

Molim Vas da mi javite da li je ovakav nacrt za Vas prihvatljiv. 
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Molim Vas da nam javite kad ćete poslati uzorke. 

Molim Vas da mi se javite ako želite da dogovorimo sastanak.

Molim Vas da pozovete ako je nešto nejasno.

Molim Vas da me pozovete kad dobijete ovo pismo i javite mi...

Molim Vas da pozovete ako zatrebate bilo kakvu pomoć.

Molim Vas da potvrdite da li...

Molim Vas da poništite...

Molim Vas da preostali iznos uplatite na račun broj...

Molim Vas da me posavetujete...

Molim Vas da prihvatite naše izvinjenje...

Molim Vas da primite izraze iskrenog saučešća.

Na kraju prilažem ispunjen i potpisan obrazac.

Nadam se da će Vam Nova godina biti uspešna.

Nadam se da ćemo i ubuduće sa Vašim preduzećem dobro da sarađujemo.

Nadam se da ćete odobriti ovaj plan.

Nadam se da ćete s njima takođe biti uspešni.

Nadam se da je takav dogovor za Vas prihvatljiv.

Nadam se da ćete nam pomoći u...

Nadam se da ćete odgovoriti čim to bude moguće.

Nadam se da ćemo se opet sresti.

Nadam se da ćemo se uskoro videti.

Nadam se da ćete se složiti sa ovom ponudom.

Nadam se da će Vam ovo odgovarati.

Nadam se da smo opet stekli Vaše poverenje.

Nadam se da smo ovo pitanje rešili.

Nadam se da smo objasnili naš stav.

Nadam se da smo objasnili novonastalu situaciju, ali ako imate još nekih pitanja slobodno nam se

obratite.

Nadam se da ćemo Vam i ubuduće biti od koristi.

Nadam se da će Vas zanimati ovaj predlog.

Nadamo se da će pošiljka odgovarati Vašim zahtevima i veselimo se nastavku saradnje.

Nadamo se da nam se više nikada nećete javiti.

Naredne porudžbine ćete morati da platite unapred.

Nažalost moramo da odbijemo Vašu ponudu...

Obavestite me o Vašoj odluci. Poštovaćemo je u svakom slučaju.

Obradovala nas je Vaša podrška

Obradovala nas je Vaša uplata.

Očekujem da ćete se uskoro javiti.

Očekujem da ćemo se uskoro ponovo sresti...
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Ovom prilikom bih želeo da Vam se zahvalim...

Ovim povodom bih Vam poželeo puno uspeha i ubuduće...

Oprostite zbog neprijatnosti koje ste imali zbog...

Oprostite ako ste imali bilo kakvih problema zbog...

Pozovite me i obavestite o vremenu Vašeg dolaska.

Prilažem dnevni red sastanka.

Puno hvala na brzom odgovoru...

Puno hvala na pomoći...

Puno hvala na saradnji...

Sa pismom vraćam i pošiljku i očekujem povraćaj novca...

Sa ovim je stvar zaključena.

Srdačan pozdrav.

To nimalo ne doprinosi našoj boljoj saradnji.

U očekivanju Vaše uplate...

U očekivanju duge i uspešne saradnje s Vašim preduzećem...

U očekivanju da će se nastaviti naša dosadašnja uspešna saradnja.

U očekivanju našeg susreta...

U očekivanju Vaše uplate...

Unapred hvala na saradnji.

Unapred se zahvaljujem...

Uz najlepše želje...

Veoma je važno da se pravilno pridržavate uputstava.

Vrlo sam zadovoljan dosadašnjom saradnjom, i očekujem da će se nastaviti.

Verujem da ćete preduzeti potrebne mere, i očekujem Vaš odgovor.

Verujem da ćete ispoštovati uslove ugovora.

Verujem da je ovo zadovoljavajući rezime naših razgovora.

Verujem da je sve u redu, i nadam se da ste zadovoljni isporučenom robom.

Verujem da će Vas ovo zanimati.

Verujem da ćete uzeti u obzir sve što je gore rečeno.

Verujemo da smo Vam dali sve informacije koje su Vam potrebne.

Veseli nas što ćemo Vam pomoći da uštedite novac sledeće godine.

Za vaš odgovor smo priložili koverat sa frankiranom markom.

Zahvaljujemo se za porudžbinu i raduje nas da se opet zanimate za naše proizvode.
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Žao nam je što ne možemo da Vam vratimo novac...

Žao nam je što ne možemo da Vam pomognemo.

Žao nam je zbog svih neprijatnosti...


