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Podjetje odeloFarba položilo temeljni kamen za nov 
proizvodni obrat v Bolgariji 
 
Z uradno slovesnostjo je v četrtek, 28. junija 2018, družba odeloFarba obeležila začetek gradnje 
novega obrata v Bolgariji. Objekt odeloFarba Bulgaria EOOD se gradi v Trakiji v poslovnem parku 
v Kuklenu, blizu Plovdiva. 
 

Skupaj z generalnim turškim 
konzulom, ministrom za 
gospodarstvo, županom 
Plovdiva in županjo Kuklena so 
lastniki skupine odeloFarba z g. 
Izzetom Bayraktarjem, g. 
Ahmetom Bayraktarjem in g.  
Fatihom Bayraktarjem in 
vodstvom družbe odeloFarba 
položili temelj za novo 
proizvodnjo. 
 
Že jeseni 2019 bodo izdelane 
prve zadnje luči novega C-

razreda in dostavljene koncernu Mercedes-Benz. Prav tako se bodo v prihodnje v tem obratu v Bolgariji 
izvajali drugi projekti za znane naročnike. 
 
Naložba v nov objekt skupaj znaša 40 milijona evrov ter ima skupno 
površino 23.000 kvadratnih metrov in bo vključeval približno šest 
projektov. Vendar pa Plovdiv/Kuklen ne bo edina lokacija v Bolgariji, 
saj se junija 2019 načrtuje odprtje novega Centra za raziskave in 
razvoj v Sofiji.  
 
O skupini odelo:  
Skupina odelo po vsem svetu razvija in proizvaja inovativne 
svetlobne sisteme s prefinjenim dizajnom. Podjetje odelo je eden 
vodilnih avtomobilskih dobaviteljev za proizvajalce vozil premium 
razreda, kot so BMW, Daimler, Audi, VW, Renault, Fiat in Ford. Leta 
2017 je družba ustvarila 344 milijonov EUR prometa od prodaje in 
trenutno zaposluje približno 3000 ljudi. Sedež podjetja je v Stuttgartu, 
v Nemčiji, operativni sedež pa v Bursi, v Turčiji. 
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G. Yildiz (izvršni direktor Skupine odeloFarba) predaja darilo 
ob otvoritvi g. Ahmetu Bayraktarju (predsednik in direktor 
skupine odeloFarba) 

Od leve proti desni Maria Belcheva (županja Kuklena), Ivan Totev (župan Plovdiva), Huseyin Ergani (generalni konzul Republike Turčije 
v Bolgariji), Izzet Bayraktar (podpredsednik izvršnega odbora), Ahmet Bayraktar (predsednik izvršnega odbora), Emil Karanikolov (minister 
za gospodarstvo), Muhammet Yildiz (izvršni direktor Skupine odelo), Mürsel Gülen (operativni direktor Skupine odelo) 


