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Frankfurt’tan 
Çift XX

Uydu Toptancısı ve Uydu Alıcı Üreticisi Nanoxx  

NanoXX uydu alıcılarının simgesi XX. Bu iki X, 
şirketin adı olan MatriXX’de göze çarpıyor. Bu 
iki X’in anlamını merak ettik ve Almanya’da 
Frankfurt’un kuzeyinde yer alan küçük 
Liederbach şehrinde Marcel Hofbauer’i bulduk.  
Marcel, MatriXX’in kurucusu ve aynı zamanda 
başkanlığını da yürütüyor. Ürettikleri uydu 
alıcıları için NanoXX ismini seçen de kendisi. Bu 
gerçekten de akıllıca seçilmiş bir isim; çünkü iki 
büyük X dikkat çekiyor ve hemen göze çarpıyor. 

Marcel Hofbauer, en başından itibaren uydu 
teknolojisinin içinde olmuş bir kişi. Babasının 
bir anten dükkanı varmış ve seksenli yılların 
sonuna doğru uydu yayınları başladığında o da 
babasına uydu sistemleri kurmakta yardımcı 
olarak bu işe başlamış. “gürültü değeri 2.4 dB 
olan ilk LNB’leri hatırlarım.” Diye anıyor eski 
günleri. 

1994’te bir anten toptancısında dağıtım 
müdürü olarak profesyonel kariyerine başla-
mış. 2003 yılında şirket el değiştirince, Marcel 
Hofbauer bu fırsattan yararlanarak kendi işini 
kurmaya karar vermiş: “Bana karım yardım 
ediyordu, ayrıca üçüncü bir kişi daha bularak 
üç personelli MatriXX Systems’i kurduk.  O 
zamanki en önemli işlerimizden biri Dream-
box’ın dağıtımıydı. 

MatriXX, bugün de o zaman olduğu gibi bir 
uyducunun ihtiyaç duyabileceği her şeyi satın 
alabileceği bir toptancı. Ama o günlerde Marcel 
Hofbauer’in canını sıkan bir şey vardı. “Bana 
mal verenlerin hiç biri düşüncelerime kulak 
asmıyordu.” Ayrıca zayıf bir noktaları da  satış 
sonrası destekmiş ve Marcel bu konuda da 

iyileştirmeler yapıl-
ması gerektiğini 
düşünmüş. Böylece 
2006’da kendi uydu 
alıcı markasını yarat-
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maya karar vermiş. “Güney Kore’de fikirlerimi 
gerçeğe dönüştürmemi sağlayacak bir üretici 
buldum.” Geliştirilmiş müşteri hizmetleri ve 
özellikle  satış sonrası destekteki iyileştirme-
ler sayesinde Marcel Hofbauer hızla büyümeyi 
ve sürekli gelişmeyi başarmış. Tabi en önem-
lisi teknolojik yenilikler konusundaki fikirlerini 
uygulayabilme şansı yakalamış. 

Marcel Hofbauer özellikle ağ entegrasyon 
konusuyla ilgileniyor. “Gelecek burada!” diye 
düşünüyor. En büyük hayali uydu alıcılarını 
İnternetle bütünleştirmek. “Multimedya dün-
yası doğuyor”, dedikten sonra şu örneği veri-
yor “ şu anda üst model 9500HD uydu alıcısı 
üzerinde çalışıyoruz. Bu alıcı web cam uyumlu 
olacak.” Peki bunun arkasında yatan düşünce 
ne? Diye sorduğumuzda, ağa bağlı kamerayı 
güvenlik kamerası olarak kullanmayı amaç-
ladığını söylüyor. Dış kapıya monte ettiğiniz 

Mühendis olan Marcel Hafobauer MatriXX 
Systems kurucusu ve başkanlığını yürütüyor. 

NanoXX markasına ismini veren de O. Arka-
sındaki harita MatriXX ile çalışan lojistikçileri 

gösteriyor. “Müşterilerimizin %40’ı Alman-
ya’da, %50’si değişik AB ülkeleri ve %10’u 

da AB dışındaki ülkeler” diye açıklıyor ürün 
dağılımlarını Marcel Hofbauer. “Şimdiye kadar 
satışlarımızın %50’sini toptan satışlar oluştu-

ruyordu, diğer %50 ise NanoXX marka uydu 
alıcılarıydı. Şimdi artık uydu alıcısı payının çok 

daha büyümesini bekliyoruz.”

Frankfurt yakınlarındaki Liederbach’da 
MatriXX binası. Binanın ön kısmında ofisler 
yer alıyor; arka tarafta ise depo bulunuyor. 

Şu anda şirketin sekiz personeli bulunuyor. 
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Lojistik müdürü Nico 
Schumann’ın depoda 
yapacak pek çok işi 
var. “Sadece sevkıyatı 
organize etmekle 
kalmıyorum, teknolojiyle 
ilgiliyim.” Diye anlatıyor, 
“Büyük sevkıyatlarda 
diğer personelle birlikte 
çalışarak teslimatın 
müşteriye olabildiğince 
çabuk ulaşmasına 
yardımcı olmaya 

Daniel Sam satış 
müdürü, “İsviçre, 
Avusturya, İsveç 

ve İngiltere’den 
dağıtımcılarla çalışıyoruz. 

Diğer Avrupa ülkelerine 
de açığız.” Diye anlatıyor 

durumlarını. Şu anda yedi 
uydu alıcısı modelleri var. 

En gözde alıcıları  TELE-
satellite’in de kısa süre 
önce tanıttığı NanoXX 

9500 HD. Diğer bir yenilik 
de gündemde ve TELE-

satellite size bunu da 
anında haber verecek. 

En iyi ürünler bile 
arıza yapabilir. Ama, 

kaygılanmaya gerek yok. 
Teknisyen Andrea Nestola 

her problemi çözebilir. 
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kameranın görüntüsünü tek bir tuşa basarak izlediğiniz TV yayının 
içine yerleştirebilir ve yerinizden kalkmadan izleyebilirsiniz. “Güvenlik 
konusu her geçen gün daha önem kazanıyor” diyen Marcel Hofbau-
er’e göre kapının önünü gözetleyen bir kameranın görüntüsünü tele-
vizyondan izleyebilmek herkes için cazip bir özellik. O, bir uydu alıcısını 
alışılmışın ötesinde yeni fonksiyonlar ekleyerek kullanmak için sürekli 
yenilikler arayan birisi. 

Şirket adındaki iki X, iki farklı kullanımı ifade ediyor: bir normal kulla-
nım ve iki normalin ötesine geçen kullanım. Çok akıllıca! 

Yaratıcılık iyi bir şey olsa 
da düzenli olmaktan hiç 
vazgeçilemez. Marcel’in 
eşi Ana Maria Hofbauer, 
şirket faaliyete geçtiğinden 
itibaren kayıtları tutuyor. 

Marcel Hofbauer, uydu 
izleme konusunda deneyimli 
bir isim. Bu C-bant anteni 
yıllar önce babasıyla birlikte 
kendisi kurmuş

Satış asistanı Gisela 
Hanley, her zaman 
kulaklıkla dolaşıyor. 
“Sürekli dünyanın 
her yerinden gelen 
müşteri telefonlarıyla 
meşgulüm.” Diyor. 


