
 
मास्टरऱाईन’चे शाहरूख पटेऱ याांचा “मास्टरस्रोक” 

एका महहन्यात गाठऱा “16 हजार 500” लऱटरचा टप्पा 

मास्टरऱाईन इंजिन ऑईऱ कंऩनीत “शेल्श कन्शल्टंट” ऩदाळर काययरत अशऱेऱे ऴाषरूख ऩटेऱ यानंी एकाच महषन्यात 16 षिार 
529 लऱटरचा टप्ऩा गाठऱा आषे.  

दर प्रत्येक महषन्याऱा कंऩनी आऩल्या शेल्श बाबत एक टागेट ननजचचत करीत अशते. यात ळेगळेगळ्या वळभागाची िबाबदारी 
शांभालत अशऱेल्या शेल्श कमयचारी ळगायऱा एक आकडा (टागेट) देत 
अशते. शाधारणता: मषाराष्ट्र, कनायटक ळ मध्यप्रदेऴ या राजयांमध्ये 
मास्टरऱाईन इंजिन ऑईऱचे िाले मिबूत आषे. डडस्रीब्युटर, 

मॅकेननकऱ बांधळ ळ ग्राषक यांना बािारऩेठेत शेळा ऩुरवळण्याशाठी 
वळवळध शेल्श बांधळ हदळशभर ऩररश्रम घेत अशतात. यातीऱ ळडिी 
ता. भडगाळ येथीऱ रहषळाशी अशऱेऱे ळ कंऩनीत गत 10 ळवाांऩाशून 
काम करीत अशणारे ऴाषरूख ऩटेऱ यांच्याकडे धुले, नंदरूबार आणण 
अमलनेर वळभागाची िबाबदारी आषे. तीनषी वळभागांतीऱ 
बािारऩेठेत ऴाषरूख ऩटेऱ यांची चांगऱी ऩकड आषे. त्यांनी त्यांच्या 
उत्तम िनशंऩकय  आणण कंऩनीच्या दिेदार ऑईऱमुले स्ळत:ची ळ 
कंऩनीची ओलख ननमायण झाऱी आषे. नक्कीच याचा ऱाभ दोघांनाषी 

षोत आषे. ऴाषरूख ऩटेऱ यांनी कंऩनीचा (ग्रोथ) शेल्श ळाढाळा, याशाठी ऩुणयताष: प्रयत्न केल्याचे त्यांच्या कामगगरीळरून ऱसात येते. 
बािारऩेठेत वळवळध कंऩण्यांचे ऑईऱ वळक्री षोत अशते. त्या शुध्दा शेळा देतात. मात्र, मास्टरऱाईन षी त्यांच्या “एक ऩाऊऱ” ऩुढे 
आषे. ते यामुले की, मास्टरऱाईन इंजिन ऑईऱ षे अगधक ‘मायऱेि’ तर देतेच, ऩरंतू गाडीच्या इंजिनाची शुरक्षसतता शुध्दा िऩते. 
षिारो - ऱाखो ग्राषकांनी षे मान्य केऱे आषे. ऑईऱ एक नंबर स्तराळर अशल्याने डडस्रीब्युटर शंख्या झऩाट्याने ळाढत आषे.  

मास्टरऱाईन ऑईऱची दशुरी वळऴेवता म्षणिे, इतर कंऩण्यांच्या ऑईऱ ककंमतीऩेसा क्ळालऱटी आणण ककंमत यात इतर कंऩनी 
मास्टरऱाईनऱा टक्कर देतांना अऩुणय ऩडत आषेत. नतशरी मषत्ळाची बाब म्षणिे शेळा अशून मास्टर ऱाईन ग्राषकांऩयांत थेट ऩोषचत 
आषे. डडस्रीब्युटर तर आषेच, ऩरंतू कंऩनीची व्यक्ती आमच्या ऩयांत यायऱा षळी अऴी अऩेसा मॅकेननकऱ बांधळ ळ ग्राषकांना अशते. 
त्यामूले कंऩनीचे प्रनतनीधी स्ळत: प्रत्येक िागी ऩोषचत अशतात आणण त्यांच्या प्रचनांचे ननरशन करतात. या तीनषी बाबींमुले “ब्रॅन्ड 
मोठा” झाऱा आषे आणण षोत आषे. 



 
शाहरूख पटेऱ याांनी गाठऱा उचचाांक ; कां पनीकडून “अलिनांदन” 

मास्टरऱाईनचे ऴाषरूख ऩटेऱ यांनी गत िून महषन्यात 16 षिार 529 लऱटर 
ऑईऱ आऩल्या काययसेत्रात शेल्श करून उच्चांक गाठऱा आषे. त्यांनी केऱेल्या 
कामाबाबत कंऩनीचे शंचाऱक श्री. शमीरभाऊ ळ शयुोगभाऊ िैन यांनी अलभनंदन 
केऱे आषे. ऴाषरूख ऩटेऱ यांनाषी शषिा - शषिी षी ऩातली गाठणे शोप्ऩे 
नव्षते. माकेटचा ऩुणय अभ्याश, शळाांऴी चांगऱे शंबंध, चांगऱा व्यळषार, शेळा, 
िनशंऩकय  या गोष्ट्टींमुलेच षी ऩातली गाठणे ऴक्य झाल्याचे ऴाषरूख यांनी 

शांगगतऱे आषे. कंऩनीचे शंचाऱक श्री शुयोगभाऊ िैन यांचे शषकायय लमलाऱे. ळेलोळेली त्यांनी गाईड केऱे. बािारऩेठेत िातांना 
कोणत्या गोष्ट्टी ध्यानात घ्यायऱा ऩाषीिेत, अऴा वळवळध मुदयांबाबत मागयदऴयन केल्याचेषी ऴाषरूख ऩटेऱ यांनी शागंगतऱे.  

दरम्यान, ऴाषरूख ऩटेऱ यांनी गत दषा ळवायतीऱ चार ळवे कंऩनीत अकाऊंट वळभागातषी काम केऱे आषे. ऩटेऱ वळळाषीत अशून दोन 
मुऱे आषेत, ऩररळाराची योग्यररतीने िबाबदारी शांभालत मास्टरऱाईनऱाषी ऩररळार मानत कंऩनीच्या शेल्श ळाढीशाठी झटत आषेत. 
ब्रॅन्ड मोठा षोत अशऱा म्षणिे आऩणषी आऩोआऩ मोठे षोत अशल्याचे त्यांचे मत आषे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visit Website: http://www.masterlineworld.com 

Facebook :  https://www.facebook.com/MasterlineEngineOils/ 

Instagram : https://www.instagram.com/masterlineoil?r=nametag 

YouTubechannel:https://www.youtube.com/channel/UCKe6sVrGpWPqSmLwb-lA1cQ 

LinkedIn https://www.linkedin.com/.../masterline-lubricants... 

 Google Business  https://g.page/r/CWGLkP-u3_tiEA0 
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