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# %, ' (# %, )*)*: 19.4 અબજ ડોલરના મહા  ૂપની કંપની મહા એડ મહાએ મહા  ૂપનાં સ ૃ
ઓટોમોટવ વારસાની ઉજવણી કરવા તથા ભારતીય ઓટોમોટવ ઉ(ોગના સાત દાયકામાં +દાન કરવા તથા એની સાથેના
ગાઢ જોડાણને .ય/ત કરવા આ1 ન2ુ ં 4ાડ ક56ુિનક8શન અ:ભયાન અને લોગો – ‘ધ મહા /લાિસ/સ’ શ= ક6ુ> હ?ુ.ં
આ આપણા દ8 શનાં હાદ@ , દ8 શની ઉ(ોગસાહિસકતાના BુCસા અને DતરરાEFGય Cતર8 ભારતના વધતા દરHIની CટોરG છે .
મહાની એસે5બલી લાઇનના +થમ વાહનની શ=આત 1949માં થઈ Mયારથી મહાની SUVsમાં સમયની સાથે પરવત@ન
થ6ુ ં છે . આ અ:ભયાનમાં મહાના N ૂતકાળ અને વત@માન બંનેની ઉજવણી કરવામાં આવી છે . અમારG SUVs 1950ના
દાયકાથી ઉRે શ માટ8 િનિમSત િમ:લટરG વાહનો સાથે આ મહાન દ8 શની આઝાદGUુ ં રVણ કરવા સાથે હંમેશા જોડાયેલી રહG છે , 1
1970ના દાયકાથી એ/સXલોર8 શન અને લાઇફCટાઇલ આઇકન બની ગઈ છે .
મહાના વાહનો 1969થી [ુિનયાના અય દ8 શોમાં િનકાસ પણ થાય છે . આ /લાિસ/સ સાહસના BુCસાUુ ં અિધ\ૃત +તીક
બનીને નવો ચીલો ચાતરશે. ભારતનાં હાલના 6ુવાન, સાહિસકો મહા /લાિસ/સના BુCસાUુ ં ખ_ું +િત:બ`બ છે .
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/ я кએ કaું હ?ુ ં ક8, “મહા /લાિસ/સ અ:ભયાન

મહાના સ ૃ ઓટોમોટવ વારસાને અમારG સલામ છે . આ અ:ભયાન 4ાડ મહા સાથે લોકોની યાદો તાb કરવામાં
મદદ કરશે. વળG આ અમારG સફરની ઝાંખી પણ +C?ુત કરશે, 1માં અમે ક8વી રGતે શ=આત કરG હતી અને અMયાર8 અમે cાં
છGએ એ દશા@વવામાં આવશે. અમે લોકોનાં મહા SUVsનાં અUુભવને જણાવવા ઇdછGએ છGએ, 1 અગાઉ કોઈએ ક6ુ> નથી.”
0 кએ ઉમે6> ુ હ?ુ ં ક8, “મહા /લાિસ/સ અમારા વારસા અને અમારા ઇિતહાસને દશા@વે છે , eયાંથી અમારG શ=આત થઈ
હતી. ભારતમાં બfુ વાહનો અમારો 1વા લાગણીભ6ુ> જોડાણ અને અમારા વાહનો 1વો આઇકોિનક દરHજો ધરાવતા નથી.”
આ અ:ભયાનનો ઉRે શ લોકો મહા SUVsનાં મા:લક ક8વી રGતે બયા એની વાતોને રBૂ કરવાનો, એમના bવનનાં રોમાંચને
+C?ુત કરવાનો છે . આ અ:ભયાન ફ8સgુક, ઇCટાhામ અને i્ િવટર 1વા તમામ ુkય સોિશયલ મીડયા Xલેટફોમ@ પર આગળ
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વધશે તથા hાહકો સાથે રસ+દ અને િવિશEટ રGતે જોડાશે. આ તેમને +lોનાં જવાબ આપવા સહભાગી બનવાની અને ઇનામો
bતવાની, તેમની વાત વહmચવાની અને આ એ/સ/n ૂ:ઝવ હ8રટ8જ અ:ભયાનનો હCસો બનવાની તક આપશે.
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‘મહા /લાિસક’ અ:ભયાન િવિવધ CટોરG અને નવી પહ8લો, ઇટર.6 ૂ વગેર8 oારા bવનમાં આપણા વારસાને રBૂ કરશે.
આ અ:ભયાન “ધ મહા /લાિસ/સ” લોગો સાથે શ= થશે, 1 પછG રસ+દ થીમેટક ક56ુિનક8શન થશે. આ અ:ભયાનમાં
અગાઉની રોમાંચક CટોરG +C?ુત કરવામાં આવશે તથા મહાના +શંસકો અને મા:લકોને આ ઓટોમોટવ લી1pસ સાથે
પોતાની N ૂતકાળની યાદો વહmચવા +ોMસાહન આપશે. આ અ:ભયાનમાં એવી CટોરG પણ સામેલ હશે, 1માં મહાની SUVs
સાથે સંબિં ધત ફqમો, લોકિ+ય કqચર અને સીમા:ચr=પ +સંગો સામેલ હશે.
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About Mahindra
The Mahindra Group is a USD 19.4 billion federation of companies that enables people to rise through
innovative mobility solutions, driving rural prosperity, enhancing urban living, nurturing new businesses and
fostering communities. It enjoys a leadership position in utility vehicles, information technology, financial
services and vacation ownership in India and is the world’s largest tractor company by volume. It also
enjoys a strong presence in renewable energy, agribusiness, logistics and real estate development.
Headquartered in India, Mahindra employs over 2,56,000 people across 100 countries.
Learn more about Mahindra on www.mahindra.com / Twitter and Facebook: @MahindraRise
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