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Znamka ULO na sejmu Automechanika v Dubaju 

Med 10. in 12. junijem 2019 se je poslovna enota skupine odelo ULO Aftermarkt predstavila na 
sejmu Automechanika v Dubaju. Na enem največjih mednarodnih sejmov poprodajne industrije 
avtomobilskih delov je znamka ULO predstavila najnovejše zadnje luči. 

       
»Brezkompromisna kakovost«. Pod tem sloganom znamka 
ULO Aftermarket nenehno predstavlja najnovejše izdelke 
skupine odelo strokovnemu občinstvu neodvisnega 
poprodajnega trga avtomobilskih delov na različnih sejmih. 
Tudi letos se je znamka ULO, skupaj s svojim trgovinskim 
partnerjem Kistenmacher Auto + Technik, predstavila na 
največjem sejmu industrije nadomestnih avtomobilskih 
delov na Bližnjem vzhodu. 
 
Tukaj so se srečali neposredni veleprodajni kupci, lastniki 
delavnic in zaposleni v delavnicah ter drugi ponudniki 
storitev na neodvisnem poprodajnem trgu avtomobilskih 
delov. Skupno 1880 razstavljavcev iz triinšestdesetih držav 
je v trinajstih halah predstavilo svoje izdelke in storitve 
32.720 obiskovalcem. 
 
Ekipa je na razstavi v Dubaju izkoristila priložnost za 

krepitev obstoječih odnosov in povabila stranke na razstavni prostor. 
Po uspešnih in obetavnih pogovorih z morebitnimi novimi kupci optimistično gledamo v prihodnost.  
 
Med zanimivimi novosti sta bili kombinirana zadnja luč za serijo 
avtomobilov BMW 5 (G30) in kombinirana zadnja luč (facelift 
W222) za razred S znamke Mercedes-Benz.  
 
Znamka ULO ni aktivna le mednarodno, temveč tudi na sejmih na 
nacionalni ravni. Od 30. avgusta do 1. septembra 2019 je podjetje 
ULO odgovarjalo na vprašanja obiskovalcev svetovnega sejma 
(World Workshop Fair) v Dortmundu in predstavilo najnovejša 
svetila skupine odelo ter njihove neverjetne kakovostne lastnosti. 
 
 
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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Zadnja luč za razred S znamke Mercedes-Benz 

Razstavni prostor znamk ULO in KAT v Dubaju 


