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odelo odprl nov proizvodni obrat v Bolgariji 
 
Uradna slovesnost ob odprtju nove proizvodne tovarne odelo Bulgaria EOOD v Kuklenu v 
Bolgariji je potekala v torek, 22. oktobra. 

 
Odelo je 22. oktobra tudi uradno otvoril svoj 
najnovejši obrat v Bolgariji s skupno površino 
23.000m². Slovesne otvoritve so se udeležili bolgarski 
premier Bojko Borisov, turški veleposlanik v Bolgariji 
dr. Hasan Ulusoy, glavni izvršni direktor skupine 
odelo Ahmet Bayraktar, podpredsednik vlade 
Tomislav Donchev, nekateri predstavniki vlade in 
občine, odelo zaposleni in številni drugi cenjeni 
gostje. 

 
"Ta lokacija je trenutno naš najsodobnejši obrat in 
združuje izkušnje vseh prejšnjih obratov," je v svojem 
uvodnem govoru povedal gospod Bayraktar. 
Naznanil je tudi, da je obrat uradno pripravljen na 
dobavo kombiniranih zadnjih luči največjim svetovnim 
proizvajalcem avtomobilov. 

 
Novi obrat trenutno ponuja prostor za približno šest projektov. Vendar 
pa skupina odelo načrtuje, da bo do leta 2023 svoje naložbe v 
Bolgariji povečala na 40 milijonov evrov, svoj promet povečala na 60 
milijonov evrov in število zaposlenih potrojila na 450. 
  
Premier Bojko Borisov je poudaril pomen tovrstnih naložb v državi, 
saj so za bolgarsko gospodarstvo zelo koristne. "Rad bi se zahvalil 
bolgarskim delavcem, inženirjem in programerjem, saj so prav zaradi 
njihovega trdega dela in usposobljenosti tako pomembni vlagatelji 
pripravljeni investirati v Bolgarijo," je dejal gospod Borisov. 

 
O skupini odelo: 
Skupina odelo po vsem svetu razvija in proizvaja inovativne svetlobne 
sisteme s prefinjenim dizajnom. 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.. 
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Slavnostna otvoritev s prerezom rdečega traku – od leve proti desni: Bojko Borisov 
(predsednik Vlade Republike Bolgarije), Ahmet Bayraktar (predsednik izvršnega 
odbora skupine odelo), Hasan Ulusoy (turški veleposlanik v Bolgariji), Tomislav 
Donchev (namestnik predsednika vlade) Minister), Fevzi Bayraktar (član upravnega 
odbora skupine odelo), Muhammet Yildiz (glavni izvršni direktor skupine odelo) in 
Mursel Gulen (glavni operativni direktor skupine odelo);  

Gospod Borisov je podpisal zadnjo luč avtomobila 
Mercedes-Benz – z leve proti desni: g. Ahmet Bayraktar 
(predsednik izvršnega odbora skupine odelo) in g. 
Boyko Borisov (predsednik Vlade Republike Bolgarije).  


