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Skupina odelo odprla nov razvojni center v Sofiji 

Skupina odelo je 9. julija 2019, v Sofiji v Bolgariji, odprla nov Center za raziskave in razvoj. 
Otvoritvene slovesnosti so se udeležili lastniki, predstavniki bolgarskega gospodarstva, 
vodstveni delavci in zaposleni v skupini odelo.  

 
Prva podružnica podjetja odelo Bolgarija EOOD 
je bila uradno odprta v središču Sofije. Tako se 
danes tam nahaja eden od treh raziskovalnih in 
razvojnih centrov skupine odelo. Od začetka 
2019 oblikovalci razvijajo zadnje luči za 
avtomobile znamke Dacia. Za kupce skupine 
odelo bo center v prihodnosti razvijal tudi nove 
projekte. 
 
G. Ahmet Bayraktar, predsednik skupine odelo, 
je izrazil svoje navdušenje med otvoritveno 
slovesnostjo v Sofiji. »Prepričani smo, da bo 
naša podružnica v Bolgariji prinesla številne 
koristi in bo naše podjetje še naprej raslo.«  

 
To pa ne bo edina lokacija v Bolgariji, kajti junija 2018 smo 
postavili temeljni kamen novega obrata skupine odelo 
Bolgarija EOOD v mestu Kuklen, ki bo svoja vrata odprl 
jeseni leta 2019. V njem bo potekala proizvodnja zadnjih 
luči novega razreda C za koncern Mercedes-Benz. 
 
O skupini odelo:  
 Skupina odelo po vsem svetu razvija in proizvaja 
inovativne svetlobne sisteme s prefinjenim dizajnom. 
Podjetje odelo je eden vodilnih avtomobilskih 
dobaviteljev na področju svetlobnih sistemov za 
proizvajalce vozil premium razreda kot so družbe BMW, 
Daimler, Audi, VW, Renault, Fiat in Ford. V letu 2018 je 
podjetje ustvarilo 380 milijonov evrov prometa in 
trenutno zaposluje približno 3500 ljudi. Sedež za 
raziskave in razvoj deluje v Stuttgartu, v Nemčiji, 
operativni sedež pa je v Bursi, v Turčiji. Skupina je s 
svojimi podružnicami prisotna v Turčiji, Sloveniji, Nemčiji,  
Bolgariji, Mehiki in na Kitajskem.. 
 
 
Stik z mediji:  
G. Cilenšek 
Telefonska številka +386 3 70345-40 
E-naslov: press@odelo.si 

 

Od leve proti desni: dr. Boduroglu (manager Centra za raziskave in razvoj), g. Gülen (glavni operativni 
direktor skupine odelo), dr. Schwegler (direktor Centra za raziskave in razvoj skupine odelo), g. Yanev 
(izvršni direktor Bolgarske investicijske agencije), g. A. Bayraktar (predsednik skupine odelo), g. F. 
Bayraktar (generalni manager VLE Elektronik Otomotiv), g. Yildiz (generalni izvršni direktor skupine 
odelo), g. Özay (področni direktor odelo Bolgarija), g. Kilic (glavni finančni direktor skupine odelo). 
 
 

G. Yildiz (generalni izvršni direktor skupine odelo) in g. Schwegler (direktor Centra za raziskave 
in razvoj skupine odelo) predata otvoritveno darilo g. Boduroglu (managerju Centra za raziskave 
in razvoj v Bolgariji). 


