
શાહ ુખ ખાન on #fame પર લાઈવ બીમ 
કરશે 
મુબંઈ, January 21, 2016 /PRNewswire/ -- 

- ુ િનયાભરના ચાહકો હવે #fame પર iamsrk ફોલો કર  શક છે,  એિશયા ુ ંઅ વલ લાઈવ િવ ડયો સોિશયલ 
લેટફોમ છે 

- થમ લાઈવ િવ ડયો બીમ 31મી આુર ના રોજ  

ભારતનો સૌથી મોટો વૈિ ક સપુર ટાર શાહરુખ ખાન એિશયાના સૌથી ઝડપથી વિૃ  પામી રહલેા લાઈવ િવિડયો 
સોિશયલ લેટફોમર્ #fame પર લાઈવ બીમ સાથે વૈિ ક તરે તેના ચાહકો સાથે ઈ ટરએક્ટ કરવા માટે સ જ છે. 

 
     (Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160121/324492 ) 
 

શાહરુખ દુિનયાનો સૌથી મોટો િફ મ ટાર તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. તેના દુિનયાભરમા ંબેસમુાર ચાહકો છે. 
તેનુ ંવૈિ ક ચાહક મળૂ એક અબજનો પણ આંક પાર કરી ગયુ ંછે અને તે એસઆરકે તરીકે લોકિપ્રય છે. હવે તે 
#fame પર સેંકડે લાઈવ બી સ મારફત તેના ચાહકો સાથે ઈ ટરએક્ટ અને એ ગેજ થશે. 

ભારતનો સૌથી મોટો વૈિ ક રાજદૂત ઉપરાતં એસઆરકે તેના ચાહકો સાથે કનેક્ટ અને કો યિુનકેટ થવા માટે 
સોિશયલ િમિડયા અપનાવવામા ંઅને ઉપયોગ કરવામા ંપણ આગેવાન ર ો છે. શાહરુખ ખાનનુ ંિવિધસર 
સોિશયલ િમિડયા હે ડલ iamsrk લોકિપ્રય સોિશયલ મચંોમા ં35 િમિલયન ટલા ચાહકો સાથે દુિનયામા ંસૌથી 
િવશાળ અને સૌથી પ્રભાવશાળીમાથંી એક છે. એસઆરકેના ચાહકો હવે #fame પર લાઈવ િવિડયો બી સ મારફત 
તેની સાથે ઈ ટરએક્ટ કરવાનો મોકો મેળવી શકે છે, મા ંપ્ર ો રી અને જીવનના બોધથી લઈને તેના કામ અને 
જીવનની રસપ્રદ પળો અને તે માને છે એવા ંકારણો િવશે તેઓ જાણી શકશે. 

http://www.multivu.com/players/English/7741451-shah-rukh-khan-beam-live-on-fame/ 

આ પ્રગિત િવશે બોલતા ં ી શાહરુખ ખાન કહ ેછે, મને વષ ના ંવહાણા ંવીતવા સાથે દુિનયાભરમાથંી કેટલા બધા 
વહાલા લોકો પાસેથી પે્રમ અને વહાલ મ યા છે તે બદલ હુ ંપોતાને ભાગ્યશાળી માનુ ં .ં હુ ંતેમને ફક્ત મારા 
ફે સ તરીકે બોલાવવા માગુ ં .ં તેઓ મને પે્રમ અને ટેકો આપે છે અને હુ ંહમેંશા ંતેમને પે્રમ સામે શુ ંઆપવુ ંતેની 
રીત જોતો હોઉં .ં સોિશયલ િમિડયા ઘણા બધા લોકો સાથે જોડાવા માટે આવી જ એક આસાન રીત છે. #fame 
હવે બધા સાથે િવિડયો ઈ ટરએકશન શક્ય બનાવવા સાથે મને તેમની વધ ુિનકટ લઈ જશે. આથી દરેકને 
આમતં્રણ આપવામા ંમને ખશુી થાય છે. તો #fame પર ફોલો iamsrk કરો. હુ ં#fame પર મારા લાઈવ બી સ 
અને ઈ ટરએકશ સ બાબતે ભારે ઉ સકુ .ં 



આ  િવશે ટુ ધ ય ૂવે ચસર્ (#fame ટુ ધ ય ૂવે ચસર્નો િહ સો છે)ના સીઈઓ ી પનુીત જોહરે જણા યુ ંહત ુ ંકે 
લાઈ િવિડયો સોિશયલ લેટફોરમ તરીકે અમે એિશયામા ંલો ચ થયુ ં યારથી છ મિહનામા ંજ 3 િમિલયન 
ઈ ટો સ સાથે યાપક ઉપભોક્તા વિૃ  જોઈ છે અને હવે આ મચં પર શાહરુખને આવકારવામા ંઅમારી ખશુીનો 
કોઈ પાર નથી. અમે માનીએ છીએ કે શાહરુખ લાખ્ખો પ્રિતભાશાળી યવુાનોને દુિનયા સમક્ષ તેમની પ્રિતભા 
બતાવવા માટે મચં તરીકે #fameનો ઉપયોગ કરવા માટે પે્રરણા આપશે. 

ન ધનીય છે કે #fameએ ગયા વષેર્ મેમા ંતેનુ ંલાઈવ િવિડયો એપ લો ચ કયુર્ં હત ુ ંઅને ટૂંક સમયમા ંજ એિશયામા ં
ઝડપથી વિૃ  પામનાર તરીકે ઊભરી આ યુ ંછે. આરંભથી જ #fameને 3 િમિલયન ડાઉનલોડ મ યા છે અને હવે 
મિહને 1 િમિલયન સિક્રય ઉપભોક્તાઓને આકષેર્ છે. ઉપભોક્તાઓ તેમના મોબાઈલ પર એક બટનની િક્લક પર 
લાઈવ જઈ શકે છે, ફોલોઈંગ િબ ડ કરી શકે અને તે િનમાર્ણની ઝઝંટ િવના કરી શકે છે. ઉપભોક્તાઓ તેઓ ફોલો 
કરે તેમની જોડે લાઈવ ચેટ કરી શકે, તેમને િ ટકસર્ સાથે પરોવી શકે છે અને કમે સ છોડી શકે છે. #fameએ 
ઈ ડોનેિશયા, થાઈલે ડ અને અ ય બજારમા ંલો ચ સાથે લેટફોમર્ના થાિનકીય વઝર્ સ સાથે એિશયામા ંતેનુ ં
િવ તરણ શ  કયુર્ં છે. 

Download #fame on iOS, Google Play and 9apps stores or visit fame.live now. 

Save The Date. 

#fame િવશે  

#fame એિશયાનુ ંઝડપથી વિૃ  પામત ુ ંલાઈવ િવિડયો સોિશયલ લેટફોમર્ છે. ઈ ટીગે્રટેડ ટેલે ટ ફ ટર્ યહૂરચના 
મારફત મોબાઈલ િમલેિનય સને પહ ચી વળતા ં#fame એિશયાનુ ંઅ વલ લાઈવ િવિડયો સોિશયલ લેટફોમર્ 
બનવા માટે સસુ જ છે. આગામી 3 વષર્મા ં6 દેશોમા ંતે મોજૂદગી ન ધવશે. #fameની ક ટે ટ મોબાઈલ પે્રિરત 
લાઈવ િવિડયો પ્રોગ્રાિમંગ અને નાવી યપણૂર્ િવિડયો- ઓન- િડમા ડ ક ટે ટ આસપાસ કેિ દ્રત છે, મા ંઉ ચ 
પ્રભાવશાળી િડિજટલ પ્રોપટ ઝ, શોઝ અને મનોરંજન, ડ, ફેશન, યિુઝક, કોમેડી વા ંપ્રકારમા ંફોમેર્ સનો 
સમાવેશ થાય છે. િવતરણમા ંમ ટી- લેટફોમર્ અિભગમ અને બધા ંિડિજટલ અને સોિશયલ લેટફોમર્ પર મજબતૂ 
મોજૂદગી સાથે #fameએ પ્રિતભા આધાિરત ક ટે સ, પ્રોપટ ઝ અને િડિજટલ િવિડયો સિવર્સીસમા ંગ્રાહકાિભમખુ 
િનવારણો મારફત દશર્કો સધુી પહ ચવામા ંઅને તેમને પરોવવામા ંમદદ કરી છે. 

સપંકર્ 
khushbu@livfame.com 
+91-9819045691 
Fame Digital Pvt Ltd 
 

 
 


