SPOROČILO ZA JAVNOST

|

Skupina odelo v Črešnjevcih položila temeljni kamen za nove skladiščne prostore
Z uradno slovesnostjo je v sredo, 15. januarja 2020, skupina odelo obeležila začetek gradnje
novega skladiščnega objekta v Črešnjevcih pri Gornji Radgoni, v izmeri 4100 m2. Slovesnosti so
se udeležili župan občine Gornja Radgona, načelnik upravne enote, lastnik skupine odelo in
vodstvo ter zaposleni odela.
Skupina odelo je na lokaciji v Črešnjevcih slavnostno
položila temeljni kamen za izgradnjo nove skladiščne
hale v velikosti 4100 m2. Z investicijo, ki bo znašala
okoli 2,5 milijona evrov, bodo pridobili dodatne lastne
skladiščne prostore za skladiščenje luči in
polproizvodov. Novi prostori bodo v uporabo predani
predvidoma julija letos.
G. Ahmet Bayraktar, glavni izvršni direktor skupine
odelo, je ob tem dejal: »Prepričan sem, da bo gradnja
novih prostorov prinesla številne koristi in priložnosti
za nadaljnji razvoj odela.«
V odelovem obratu v Črešnjevcih že od leta 2016
Položitev temeljnega kamna v Črešnjevcih, od leve proti desni: Muhammet Yildiz (glavni
izvršni direktor skupine odelo), Stanislav Rojko (župan občine Gornja Radgona), Ahmet
Bayraktar (predsednik izvršnega odbora skupine odelo), Borut Kocbek (področni direktor
poteka proizvodnja rezervnih delov zadnjih luči in
odelo Slovenija) in Mürsel Gülen (glavni operativni direktor skupine odelo).
polproizvodov za serijsko proizvodnjo. Delo na
procesih montaže, metalizacije in brizganja plastičnih mas trenutno opravlja 63 zaposlenih.

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 skupina odelo ustvarila 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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