
Yksityinen kirjeenvaihto
Sähköposti

Sähköposti - Aloitus
Suomi Italia
Hyvä John Caro Luca,

Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää

Hei äiti / isä Cari mamma e papà,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia

Hei setä Jerome, Caro zio Flavio,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä

Hei John, Ciao Matteo,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää

Heippa John, Ciao Matty!
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää

John, Luca,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää

Rakkaani, Tesoro, 
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle

Rakkaani, Amore, 
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille

Rakas John, Amore mio,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille

Kiitos sähköpostistasi. Grazie per la tua e-mail.
Aiempaan viestiin vastaaminen

Oli mukava kuulla sinusta taas. Che bello sentirti!
Aiempaan viestiin vastaaminen

Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään
aikaan.

Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.

Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
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Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme
yhteydessä.

È passato così tanto tempo dall'ultima volta.

Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko
Suomi Italia
Kirjoitan sinulle kertoakseni... Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.

Tärkeiden uutisten ilmoittaminen

Onko sinulla suunnitelmia... Hai già dei piani per...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen

Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit... Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä

Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit /
lähetit minulle...

Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi
offerto... / per avermi scritto...

Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä

Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit /
lähetit minulle...

Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo
messaggio

Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä

Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että... Sono felice di annunciarti che...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle

Ilahduin kuullessani, että... Sono davvero felice di sapere che...
Tietojen tai uutisten välittäminen

On ikävää kertoa, että... Mi dispiace molto doverti dire che...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle

Olin pahoillani kuullessani, että.. Mi dispiace sapere che...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Olisi mukavaa, jos voisit käydä uusilla
verkkosivuillani osoitteessa...

Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne
pensi.

Ystävän kutsuminen verkkosivuille
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Lisää minut ... Messengeriin.
Käyttäjätunnukseni on...

Aggiungimi su... . Il mio contatto è...

Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus
Suomi Italia
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä
kovin.

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.

Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä

... lähettää terveisiä. ...ti manda i suoi saluti.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä

Sano ... terveisiä minulta. Salutami...
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta

Odotan, että kuulen sinusta taas pian. Scrivimi presto.
Vastauspyyntö

Kirjoita taas pian. Rispondimi presto.
Suora vastauspyyntö

Kirjoita takaisin heti, kun... Rispondimi non appena...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.

Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää. Scrivimi non appena sai qualcosa.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.

Pärjäilkää. Stammi bene.
Viesti perheelle ja ystäville

Rakastan sinua. Ti amo.
Kirje kumppanille

Terveisin, I migliori auguri
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
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Parhain terveisin, Con i migliori auguri

Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Parhain terveisin, Cari saluti
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Kaikkea hyvää, Tante belle cose
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Rakkaudella, Un abbraccio,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Rakkain terveisin, Con tanto amore
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Rakkaudella, Tanti cari saluti
Epämuodollinen, viestissä perheelle
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