
Liike-elämä
Sähköposti

Sähköposti - Aloitus
Suomi Hindi
Arvoisa Herra Presidentti माननीय राष्ट्र पती जी,

Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta

Hyvä Herra, माननीय महोदय,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon

Hyvä Rouva माननीय महोदया,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon

Hyvä Herra / Rouva माननीय महोदय/महोदया
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon

Hyvät vastaanottajat, माननीय महोदय
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto

Hyvät vastaanottajat, नमस्कार
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon

Hyvä herra Smith, माननीय विजय शंकर जी,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa

Hyvä rouva Smith, माननीय श्रीमती मेहरोत्रा जी
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa

Hyvä neiti Smith, कुमारी मीरा परब जी
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa

Hyvä neiti / rouva Smith, माननीय कोमल गांधी जी
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa

Hyvä John Smith, विवेक सहगल जी,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin

Hyvä John, कुमार जी
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
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Kirjoitamme teille liittyen... हम आपको _______ के विषय मे लिख रहें हैं

Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty

Kirjoitamme teille liittyen... हम आपको _______ के विषय मे लिख रहें हैं
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty

Koskien... मैं आपको _______ के विषय मे लिख रहा/रही हूँ
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä

Viitaten... मैं आपको _______ के विषय मे लिख रहा/रही हूँ
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä

Kirjoitan tiedustellakseni... मैं आपको _______ के विषय मे कुछ पूछना चाहता/चाहती हूँ
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje

Kirjoitan henkilön ... puolesta... मै यह पत्र ______ की ओर से लिख रहा/रही हूँ.
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti

... suositteli yritystänne lämpimästi... _____ ने आपके कमेपनी की सिफारिश की.
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa
Suomi Hindi
Olisikohan mahdollista... आप बुरा न माने तो...

Virallinen pyyntö, tunnusteleva

Olisitteko ystävällisiä ja... अगर ज्यादा तकलीफ न हो तो
Virallinen pyyntö, tunnusteleva

Olisin erittäin kiitollinen, jos... अगर आप... , तो मै आपका/आपकी आभारी रहूँगा/रहूँगी.
Virallinen pyyntö, tunnusteleva

Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää
meille lisätietoja koskien...

अगर आप _____ के बारे में विस्तृत जानकारी दें, तो बड़ा उपकार होगा.

Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias

Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte... अगर आप.... करें तो मैं आपका/आपकी आभारी रहूँगा/रहूँगी.
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
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Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle... क्या आप मुझे_______ भेज सकते हैं?

Virallinen pyyntö, kohtelias

Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan... हम _________ प्राप्त करना चाहेंगे
Virallinen pyyntö, kohtelias

Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan... मैं आपसे पूछना चाहूँगा/चाहूँगी कि...
Virallinen pyyntö, kohtelias

Haluan kysyä voisiko... क्या आप सुझाव दे सकते हैं...
Virallinen pyyntö, kohtelias

Voisitteko suositella... कृपया मुझे... भेज दीजिए.
Virallinen pyyntö, suora

Pyydämme teitä välittömästi... आपसे अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द...
Virallinen pyyntö, erittäin suora

Olisimme kiitollisia jos... हम आपके आभारी रहेंगे अगर आप...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta

Mikä on tämänhetkinen listahintanne... अब आपके सूची अनुसार ____ की कीमत क्या है?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora

Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme
tietää...

हमें _____ में दिलचस्पी है और हम ______ के बारे में और जानना
चाहेंगे.

Virallinen tiedustelu, suora

Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte... आपके विज्ञापन मे पढ़ा कि आप _____ का उत्पादन करते हैं.
Virallinen tiedustelu, suora

Tavoitteenamme on... हमारा अभिप्राय है कि...
Virallinen tiedotus aikeista, suora

Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja... आपका प्रस्ताव हमने विस्तृत रूप से जाँचा है और...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
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Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että... हमे खेद है यह बताकर कि...

Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Liitetiedosto on ... muodossa. अटैचमेंन्ट ... फार्मेट में है.
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto

En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa
aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi
tiedostosta viruksen.

आज सुबह आपके अटैचमेन्ट को खोलने की कोशिश की, तो वह न केवल
खुला नही बल्कि मेरे वायरस-चेकर ने उसपर एक वायरस पाया.

Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta

Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä
aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti
palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"

आपके संदेश को इससे पहले अग्रेषण न करने के लिए हम क्षमा चाहते हैं.
टाइपिंग मे गलती होने के कारण संदेश हमें लौटाया गया, 'आदाता अज्ञात'
बताकर.

Virallinen, kohtelias

Lisätietojen tarpeessa vierailkaa
verkkosivuillamme osoitteessa...

अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारा वेबसाईट देखिए...

Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus
Suomi Hindi
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä
minuun.

अगर आपको और सहायता की जरूरत हो, तो मुझे सम्पर्क करें

Virallinen, erittäin kohtelias

Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla
vielä avuksi.

अगर हम आपकी और सेवा कर सकें, तो कृपया हमें बताएँ

Virallinen, erittäin kohtelias

Kiittäen jo etukäteen... धन्यवाद
Virallinen, erittäin kohtelias

Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja
asiasta.

अगर आपको अधिक जानकारी की ज़रूरत है, तो मुझे संपर्क करें. 

Virallinen, erittäin kohtelias
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Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa
asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.

अगर आप इस मामले की जाँच जल्द से जल्द करें, तो बडी मेहरबानी होगी

Virallinen, erittäin kohtelias

Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä... कृपया जल्द से जल्द जवाब दीजिए क्योंकि...
Virallinen, kohtelias

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti
yhteyttä minuun.

अगर आपको अधिक जानकारी की ज़रूरत हो, तो मुझे संपर्क करें

Virallinen, kohtelias

Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä
kanssanne.

आशा है कि आपके साथ साझेदारी करने का मौका हमे मिले

Virallinen, kohtelias

Kiitos avustanne tässä asiassa. इस मामले में मदद करने के लिए धन्यवाद
Virallinen, kohtelias

Odotan innolla pääseväni keskustelemaan
aiheesta kanssanne.

आशा है कि जल्द ही इस विषय में हमारे बीच चर्चा हो सके.

Virallinen, suora

Jos tarvitsette lisätietoja... अगर आप अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो...
Virallinen, suora

Arvostamme asiakkuuttanne. हमे आपके साथ सौदा करने में खुशी होगी
Virallinen, suora

Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa... कृपया मुझे संपर्क करें - मेरा नंबर है...
Virallinen, erittäin suora

Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne. आशा है कि आपसे जल्द ही जवाब मिले
Vähemmän virallinen, kohtelias

Ystävällisin terveisin, सादर
Virallinen, vastaanottaja tuntematon

Ystävällisin terveisin, सादर
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
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Kunnioittavasti, निष्ठापूर्वक

Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa

Parhain terveisin, सादर
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys

Terveisin, सादर
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys
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