Forretning
E-mail
E-mail - Åbning
Arabisk

،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ

Græsk
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

،ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ

Αγαπητέ κύριε,

Formel, mandelig modtager, navn ukendt

،ﺳﻴﺪﺗﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺔ

Αγαπητή κυρία,

Formel, kvindelig modtager, navn ukendt

،ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ \ ﺳﻴﺪﺗﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺔ

Αγαπητέ κύριε/κύρια,

Formel, modtager navn og køn ukendt

،ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻮﻥ

Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,

Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling

،ﺇﻟﻰ ﻣَﻦ ﻳﻬﻤّﻪ ﺍﻷﻣﺮ

Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,

Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt

،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ

Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,

Formel, mandelig modtager, navn ukendt

،ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺃﺣﻤﺪ

Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,

Formel, kvindelig modtager, navn ukendt

،ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﺍﻵﻧﺴﺔ ﻣﻨﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ

Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,

Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt

،ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﺍﻵﻧﺴﺔ ﺃﺣﻤﺪ

Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,

Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
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Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,

،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺠﺪﻱ ﺃﺣﻤﺪ
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før

،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﻣﺠﺪﻱ

Αγαπητέ Ιωάννη,

Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent

...ﻧﻜﺘﺐ ﺇﻟﻴﻚ ﺑﺨﺼﻮﺹ

Σας γράφουμε σχετικά με...

Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden

...ﻧﻜﺘﺐ ﺇﻟﻴﻚ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﻮﺿﻮﻉ

Σας γράφουμε αναφορικά με...

Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden

...ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ

Σχετικά με...

Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter

...ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـ

Αναφορικά με,...

Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter

...ﺃﻛﺘﺐ ﻷﺳﺄﻝ ﻋﻦ

Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...

Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed

...ﺃﻛﺘﺐ ﺇﻟﻴﻚ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ

Σας γράφω για λογαριασμό του/της...

Formel, når du skriver for en anden

...ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ ﺑﻘﻮﺓ

Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...

Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel
Arabisk

...ﺃﺭﺟﻮ ﺃﻻ ﺗﻤﺎﻧﻊ ﻟﻮ

Græsk
Θα ήταν δυνατόν...

Formel anmodning, tentativ
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...ْﻫﻼ ﺗﻔﻀﻠﺖ ﺑﺄﻥ

Θα είχατε την καλοσύνη να...

Formel anmodning, tentativ

...ﺳﺄﻛﻮﻥ ﻣﻤﻨﻮﻧﺎ ﻟﻮ

Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...

Formel anmodning, tentativ

ﺳﻨﻜﻮﻥ ﻣَﻤْﻨﻮﻧﻴﻦ ﻟﻮ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﺃﻥ ﺗﺮﺳﻞ
...ﻟﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻔﺼّﻠﺔ ﺣﻮﻝ

Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε
πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...

Formel anmodning, meget høflig

...ْﺳﺄﻛﻮﻥ ﺷﺎﻛﺮﺍ ﻟﻮ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﺃﻥ

Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...

Formel anmodning, meget høflig

...ﻫﻼ ﺗﻔﻀّﻠﺖ ﺑﺄﻥ ﺗﺮﺳﻞ ﻟﻲ

Θα μπορούσατε να μου στείλετε...

Formel anmodning, høflig

...ﻧﺤﻦ ﻣﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ

Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...

Formel anmodning, høflig

...ﺍﺳﻤﺤﻮﺍ ﻟﻲ ﺑﺄﻥ ﺃﻃﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ ﺇﺫﺍ

Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...

Formel anmodning, høflig

...ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﺄﻥ

Μπορείτε να μου προτείνετε...

Formel anmodning, direkte

...ﻫﻞ ﺗﻔﻀّﻠﺖ ﺑﺄﻥ ﺗﺮﺳﻞ ﻟﻲ

Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...

Formel anmodning, direkte

...ْﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ ﺃﻥ

Σας ζητείται επειγόντως να...

Formel anmodning, meget direkte

...ْﺳﻨﻜﻮﻥ ﻣﻤﻨﻮﻧﻴﻦ ﻟﻮ

Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...

Formel anmodning, på vegne af virksomheden
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...ﻣﺎ ﻫﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟـ

Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...

Formel specifik anmodning, direkte

... ﻭﻧﻮﺩّ ﺃﻥ ﻧﻌﺮﻑ...ﻧﺤﻦ ﻣﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑـ

Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...

Formel anmodning, direkte

...ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺇﺷﻬﺎﺭﺍﺗﻜﻢ ﺃﻧﻜﻢ ﺗﻨﺘﺠﻮﻥ

Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι
παράγετε...

Formel anmodning, direkte

...ْﺇﻧﻨﺎ ﻧَﻨﻮﻱ ﺃﻥ

Η πρόθεσή μας είναι να...

Formel udtalelse om hensigt , direkte

...ﻟﻘﺪ ﺩﺭﺳﻨﺎ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻚ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭ

Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...

Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale

...ّﻳؤﺳﻔﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻠﻤﻜﻢ ﺃﻥ

Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...

Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud

...ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ

Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...

Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i

ﻟﻢ ﺃﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻫﺬﺍ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺳﺎﺕ.ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ
.ﻛﺸﻒ ﻓﻴﺮﻭﺳﺎ

Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί.
Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το
αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.

Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag

ﺃﻋﺘﺬﺭ ﻟﻌﺪﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ
 ﻓﻘﺪ ﻋﺎﺩﺕ،ّ ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﺨﻄﺈ ﻣﻄﺒﻌﻲ، ﻭﻟﻜﻦ،ﺃﺳﺮﻉ
ﺭﺳﺎﻟﺘﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥّ "ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ
."ﻣﺠﻬﻮﻝ

Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την
καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά
λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας
επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».

Formel, høflig
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ﻷﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻧﺮﺟﻮ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﺟﻊ
... ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...

Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning
Arabisk

ﺃﺭﺟﻮ ﺃﻥ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﺠﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ
.ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ

Græsk
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας
προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.

Formel, meget høflig

ﺃﺭﺟﻮ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻮﺳﻌﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﺪﻡ ﺃﻱ
.ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ

Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.

Formel, meget høflig

...ﻧﺸﻜﺮﻙ ﻣﻘﺪّﻣﺎ

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...

Formel, meget høflig

ﺃﺭﺟﻮ ﺃﻻ ﺗﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﺠﺖ
ﺇﻟﻰ ﺃﻱّ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες
πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί
μου.

Formel, meget høflig

ﺳﺄﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺗﻤﻜﻨﺘﻢ ﻣﻦ
.ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ

Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε
αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.

Formel, meget høflig

...ّﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻟﺮﺩ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻷﻥ

Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν,
διότι...

Formel, høflig

 ﺃﺭﺟﻮ،ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﺠﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻱّ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
.ﺃﻻ ﺗﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻲ

Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε
να επικοινωνήσετε μαζί μου.

Formel, høflig
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.ﺇﻧﻲ ﺃﺗﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ

Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.

Formel, høflig

.ﺷﻜﺮﺍ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ

Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.

Formel, høflig

.ﺃﺗﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﻚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ

Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί
σας.

Formel, direkte

...ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﺠﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...

Formel, direkte

.ﺷﻜﺮﺍ ﻟﺜﻘﺘﻚ ﻓﻴﻨﺎ

Σας εκτιμούμε ως πελάτη.

Formel, direkte

... ﺭﻗﻢ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻲ ﻫﻮ- ﺃﺭﺟﻮ ﺃﻥ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻲ

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός
τηλεφώνου μου είναι...

Formel, meget direkte

.ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺭﺩﻛﻢ ﻗﺮﻳﺒﺎ

Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.

Mindre formel, høflig

.ﺗﻘﺒﻠﻮﺍ ﺃﺳﻤﻰ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺧﻼﺹ

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Formel, modtager navn ukendt

،ﺗﻘﺒﻠﻮﺍ ﺃﺧﻠﺺ ﺍﻟﺘﺤﻴﺎﺕ

Μετά τιμής,

Formel, meget brugt, modtager kendt

،ﺗﻘﺒﻠﻮﺍ ﻓﺎﺋﻖ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ

Με εκτίμηση,

Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt

،ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻴﺎﺕ

χαιρετισμούς,

Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
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،ﺗﺤﻴﺎﺗﻲ

θερμούς χαιρετισμούς

Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen
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