
लातूरकर कंपनीमध्ये आपले स्वागत आहे. 
लातूरकर कंपनीववषयी माहहती : Laturkar Trading Services Pvt Ltd (लातूरकर टे्रड िंग सर्विसेस प्रा. लल.) 
हि किं पनी 2014 मध्ये नोंदणीकृत असून 8 वर्ािपासून कायिरत आिे. किं पनीचा नोंदणी क्रमािंक CIN: 
U52600MH2014PTC256210 िा आिे. गुगलवर Laturkar Company असे नावे सचि करा. किं पनीच े
नाव, पत्ता, मोबाईल निंबर, लोकेशन अशी सिंपूणि माहिती आपल्याला लमळेल. 

लातूरकर कंपनीचा व्यवसाय : लातूरकर किं पनी ऑनलाईन प्रो क्ट, सर्विसेसची जाहिरात भारत व जगभर 
करण्याच ेकायि करते. (COMPANY TO CUSTOMER) 

लातूरकर कंपनीमध्ये आपल्या कामाचे स्वरूप 
लातूरकर किं पनीसाठी कस्टमर तयार करून देण्याचे आपले मुख्य काम असेल. लातूरकर किं पनीमध्ये 
खालीलप्रमाणे प्रो क्ट व सर्व्ििसेसचा लाभ कस्टमर घेऊ शकतात. किं पनीच ेकस्टमर िोणे मोफत आिे.  

1. रोजच्या उपयोगातील नामािंककत किं पनीच्या प्रो क्टची ऑनलाईन खरेदी करण्याची सुर्वधा. 
2. मेड कल व िेल्थकेअर प्रो क्ट, आयुवेहदक प्रो क्ट व और्धी, लॅब तपासणी 
3. इलेक्ट्रॉननक व इलेर्वक्ट्रकल प्रो क्ट, मोबाईल, िे फोन, किज, वालशिंग मलशन, ककचन प्रो क्ट 
4. कप ,े शूज, दागगने, कॉस्मेहटक प्रो क्ट  
5. रेल्वे नतकीट व टूर, बस, िॉटेल बुकीिंग 
6. पॅन का ि सेवा, मनी ट्रान्सफर, ररचाजि, सवि प्रकारच ेबबल 
7. शअेर माकेट, मुच्युअल फिं  , इन्शुरन्स, ऑनलाईन एज्युकेशन व इतर अनेक प्रो क्ट व सेवा कस्टमर 

घेऊ शकतात. अगधक माहितीसाठी किं पनीच्या वेबसाईटला भेट द्या. www.laturkar.org  
8. लातूरकर किं पनीसोबत आपला बबझनेस शुरू करण्यासाठी प्रथम आपला जॉईननिंग फॉमि भरा. तुम्िाला 

किं पनीद्वारे कस्टमर रेफर को  प्राप्त िोईल. त्यानिंतर आपण इतरािंना जॉईन / रेफर करू शकता. 
जॉईन िोणे अगदी मोफत आिे. जॉईन करण्यासाठी पुढील वेबसाईटला भेट द्या. 
https://www.laturkar.org/join 

 

काम करण्याची पद्धत : लातूरकर किं पनीचा प्रचार आपल्या सिंपकाित, शजेारी, नातेवाईक, फेसबुक, 
WhatsApp, Instagram व इतर सोशल मीड यावर प्रचार करून जास्तीत जास्त कस्टमर जॉईन / रेफर 
करणे,  िे काम असेल. नेटवकि  माकेटीिंग, ्यक्ती जो णे, हटम तयार करणे, पैस ेजमा करणे अशा प्रकारच े
काम नािी. 

आपल्याला इनकम कस ेममळेल : आपल्याद्वारा जॉईन करण्यात आलेल्या कस्टमरमाफि त जे्िा प्रो क्टची 
ककिं वा सर्व्ििसेसची खरेदी केली जाईल, ते्िा किं पनीला आलेल्या इनकममधनू आपल्याला 50% याप्रमाणे रेफर 
इनकम हदले जाईल. (Terms & Conditions Apply) 

*तसेच आपण प्रो क्टची Discount मध्ये खरेदी करून आपल्या सिंपकाित MRP वर र्वक्री करून चािंगले 
इनकम घेऊ शकता. आपण स्वतः ककिं वा इतरािंच्या मदतीने शॉपी ककिं वा ऑकफस सुरु करू शकता.  

अधधक माहहतीसाठी 9511672421 या नंबरवर WhatsApp करा. (लातूरकर कंपनी) 

http://www.laturkar.org/
https://www.laturkar.org/join

