
मी, आमच्या कंपनीचं नावं मँगो हॉलिडजे का ठेविं ? माझी थॉट प्रोसेस काय होती ?  

 

 

बरेच जण मला नेहमी हा प्रश्न विचारतात आणण खूप जणाांना हे जाणून घ्यायची उत्सुकता पण असत,े की मी, आमच्या कां पनीचां नािां मँगो 
हॉललडजे का ठेिलां ? माझी थॉट प्रोसेस काय होती ?  

 

1 जानेिारी 2008 ला मँगो हॉललडेजचा हा प्रपांच मी माांडला. कां पनी स्थापन करायच्या आधी त्या कां पनीचां नािां काय असािां ? असा विचार जेव्हा 
मी करत होतो, तवे्हा मला एक एक्सक्लूलसव्ह नािां (ज ेखूप घीस्सपीट्ट पण नसेल आणण एकदम हटके असेल) असां पाहहजे होतां.  

नाि दोनच अक्षरी पाहहज ेहोतां.  

खूप कॉमन नािां म्हणजे स्टार टूसस ककां िा ताज टूसस असांही नको होतां.  

नािां एकदम हटके असािां, पण त ेसोपांही असािां. म्हणजे, आपल्या ग्रामीण भागातून येणाऱ्या लोकाांना पण त ेसोपां िाटािां आणण आमच ेजे 
परदेशातील एजन्ट, ड्रायव्हसस ककां िा हॉटेल िाले आहेत, त्याांनाही त ेअिघड िाटू नये. जर आपल्या कां पनीच नािां व्हाईट सँड टूसस ककां िा ब्लु लगून 

टूसस असेल, तर कदाचचत, आपल्या ग्रामीण भागातून येणाऱ्या पयसटकाांना त ेअिघड िाटू शकत.े तसांच काहीसां, आमच्या परदेशी पाटसनसस बरोबर 

पण घडू शकत. माझ्या मुलीच नाि तपस्या आहे. ती जेव्हा माझ्या बरोबर यूरोप च्या टूर िर आली होती, तवे्हा ततथल्या ड्राइिरला ततचां नािां 
काही केल्या घेता येईना. त्यानी शेिटी त ेनािां ललहून घेतलां, पण तरीसुद्धा त्याला 18 हदिसात त ेनािां, एकदाही बरोबर उच्चराता आलां नाही. 
म्हणून मला एक असां सोपां नािां पाहहजे होतां, ज ेआपल्या इथल्या लोकाांना आणण आमच्या परदेशी पाटसनससना, दोघाांना पण उच्चारायला सोपां 
जाईल.  

मी जेव्हा टॅ्रव्हल लाईन मधली नािां बघत होतो, तवे्हा त्यात ऑरेंज हॉललडजे, ऑललव्ह हॉललडजे, एपल हॉललडजे, स्ट्रॉबेरी हॉललडजे, बनाना 
हॉललडजे अशी बरीच नािां होती, पण ह्या सगळयाांचा राजा मँगो हॉललडजे कुठेच नव्हता.  

मी विचार केला, मँगो हे एक उच्च शे्रणीतील फळ (प्रीलमयम फु्रट) आहे. त्याला स्ितःचा एक क्लास आहे. आांबा हे काही केळयासारखां सामान्य 

फळां  नव्हे आणण आांबा आिडत नाही, असां म्हणणारे खरां तर नगण्यच. तसांच आमच्या टूसस सुद्धा सामान्य नाहीत. आमची प्रत्येक टूर ही 
उत्कृष्ट दजासचीच असत,े अगदी त्या फळाांच्या राजा सारखीच प्रीलमयम. प्रत्येकाला आांबा आिडतोच आणण तो ककतीही महाग असला, तरी लोकां  
तो आणतातच.  

मँगोच तुम्ही मराठीत भाषाांतर केलांत, तर त ेआहे आांबा. माझ ेिडील मूळच ेकोल्हापूरच,े त्यामुळे आमच्या घरी पहहल्यापासूनच कोल्हापूरच्या 
आई आांबाबाईच मोठां  प्रस्थ होतां. तर अशा पद्धतीनी, देिीचां नािां पण आपल्या कां पनीच्या नािातच येत होतां.  

मँगोच तुम्ही हहांदीत रूपाांतर केलांत, तर त ेहोतां माांगो, म्हणजे मागा. मँगो हॉललडजे म्हणजे.........हॉललडजे ची अजून मागणी करा, अशा अथी.  

आमच्या टूसस चा लसझन एवप्रल मध्ये सुरु होतो आणण आांब्याचा लसझन पण एवप्रल मध्येच सुरु होतो.  

तसांच परदेशात आपला भारतीय आांबा खूपच प्रलसद्ध आहे. म्हणजे मँगो हॉललडजे हे नािां िाचून, ततकडच्या लोकाांच्या लक्षात यायचां, कक ही 
कां पनी भारताशीच तनगडडत असणार.  

तसांच, भारतीय बाजारपेठेतील इतर टॅ्रव्हल कां पन्याांचा जर विचार केला, तर इथे, चाांगला लोगो असलेली कां पनी, तुम्हाला अगदी अभािानेच 

सापडले. प्रत्येक कां पनीला एक सुांदर लोगो असायलाच पाहहजे, ह्या मताांचा मी आहे. मला एक सुांदर लोगो पाहहजे होता.....जसा nike ककां िा 
apple ककां िा M'cdonald सारख्या प्रलसद्ध कां पन्याांचा आहे तसा. तो लोगो पण मला लमळाला.  

तसांच, जजथे कुठे मी लमहटांगला जातो ककां िा एअरपोटस िर कोणी भेटतां, विणझहटांग कार्डसस एक्सचेंज होतात, तवे्हा पहहला प्रश्न हाच असतो कक 

तुम्ही मँगो हॉललडजे हे नािां का ठेिलांत ?..........आणण मग मी िरचां सगळां  पुराण साांचगतलां की, आपोआप पुढच्या गप्पा केव्हा सुरु होतात, त े

कळतच नाही. जर माझ्या कां पनीचां नािां लमललांद हॉललडजे असतां, तर हा प्रश्न आणण त्याच्या अनुषांगानी  होणारां पुढचां  सांभाषण सुद्धा, 
कदाचचत झालांच नसतां. 😄😄😄 


