News
Bulgaristan’da ofis açan adesso büyümesine h#z kesmeden devam
ediyor
adesso, #stanbul’dan sonra ikinci Nearshore yaz#l#m merkezini Bulgaristan’da açarak
Güneydo#u Avrupa bölgesine sundu#u hizmet alan#n# geni#letmeye devam ediyor. , 10.
July 2018
adesso, #stanbul’dan sonra ikinci Nearshore yaz#l#m merkezini Bulgaristan’da açarak
Güneydo#u Avrupa bölgesine sundu#u hizmet alan#n# geni#letmeye devam ediyor.
BT dan##manl#k hizmetlerinin yan# s#ra yaz#l#m#n her alan#nda çözümler sunan, sektörünün
öncüsü adesso, art#k Bulgaristan’da da temsil ediliyor. Sofya’daki yeni yerel i#tirakiyle adesso,
hali haz#rda Türkiye’de ba#ar#yla konumland#rd### Nearshore modelini, Güneydo#u Avrupa
ile geni#letmi# oldu.
adesso’nun d## kaynak kullan#m modeli sayesinde, #irketler yaz#l#m geli#tirme, bak#m ve
test etme gibi hizmetlerdeki maliyet tasarrufundan faydalanabiliyor. adesso’nun Nearshore
yetenekleri üzerinden markala#t#rd### SmartShore çat#s# alt#nda, DACH bölgesindeki adesso
ofisleri, be# y#ld#r Türkiye’deki meslekta#lar# ve #stanbul’daki AR-GE merkeziyle ba#ar#l#
bir i#birli#i gerçekle#tiriyor. adesso, AB üyesi Bulgaristan’da aç#lan yeni ofisiyle ba#ar#s#
kan#tlanm## Nearshore modelinin kapsam#n# daha da geni#leterek #stanbul’daki ekibe de
destek sa#lam## oluyor.
adesso’nun uluslararas# #irketlerinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Rüdiger Striemer,
Bulgaristan’daki yeni merkezi hakk#nda #unlar# söyledi: “Nearshore kapsam#m#z#
geni#letmemizle birlikte, AB standartlar#na uygun olarak mü#terilerimize maliyet etkin çözümler
sunma f#rsat#na sahip oluyoruz. Böylece bürokrasi yükünü de hafifletmi# oluyoruz.”
adesso Türkiye kurucusu ve Genel Müdürü Burak Bar# ise #unlar# söyledi: “adesso’nun
SmartShore i# modeli için Sofya önemli bir ad#m. adesso’nun Sofya’daki i#tiraki SmartShore
modelimizle i#leyen projelerde bizlere destek olacak. Uzun vadeli hedefimiz ise Sofya’daki
ofisimiz liderli#inde tüm adesso portföyünü Güneydo#u Avrupa’ya ula#t#rmak.”
adesso SmartShore çözümlerini alan#n#n öncü pek çok banka, sigorta #irketi ve otomobil
üreticisi #irketlerin projelerinde kullanmaya devam ediyor. #stanbul’da artan talep do#rultusunda
büyüyen #irkette #u an için 140 yaz#l#m uzman# çal###yor. adesso Türkiye, adesso Grubu’nun
bu y#l ve geçen y#l en h#zl# büyüyen #irketleri konumunda.
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Almanya, Avusturya, #sviçre, Hollanda, #ngiltere ve #spanya’da 17 bölgede i#tiraki bulunan
adesso Grubu Avrupa’n#n büyük bir bölümünde hizmet veriyor. #stanbul’daki merkez ile Sofya
ve Barselona’daki yeni temsilcilikler Güneydo#u Avrupa'n#n do#u ve bat# kesimlerindeki
stratejik sat## noktalar#n# olu#turuyor.
approx. 2,800 Letters

adesso AG
adesso is one of the leading IT service providers in the German-speaking area and focuses its
consulting and software development activities on the core business processes of companies
and public authorities. adesso’s strategy is based on three pillars: the deep industry-specific
know-how of its staff, the comprehensive expertise in technology and the application of reliable
methods in software implementation projects. Following this approach, adesso develops
superior IT solutions, which enhance the competitive position of a company.
adesso was founded in Dortmund in 1997 and employs more than 3,100 members of
staff. The share is listed on the regulated market. Some of the most important customers
are Allianz, Commerzbank, Münchener Rück, Hannover Rück, Union Investment, Bosch,
Westdeutsche Lotterie, Swisslos, Zurich Versicherung, DEVK, DAK, Medizinischer Dienst
der Krankenversicherung (MDK-IT), DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum, TÜV
Rheinland, Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern.
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