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Δορυφορικός Σύμβουλος, Κίνα 

Aluo-sat Γνωρίζει 
τους Πάντες!
Κάποιος που είναι ενεργός στο δορυφορικό πεδίο 
στην Κίνα αργά ή γρήγορα θα συναντήσει κάπου τον 
Λούο Σι Γκανγκ. Όχι μόνο διότι διανέμει το περιοδικό 
TELE-satellite στην Κίνα εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά 
επίσης επειδή είναι μια σημαντική προσωπικότητα σε 
διάφορες δορυφορικές περιοχές. Από την στιγμή που 
η Κίνα μπήκε στην εποχή της DTH το 2009 πλέον 
είναι μια καλή στιγμή για να επισκεφτούμε τον Λούο 
Σι Γκανγκ στο γραφείο του στην Σενζέν.

Ο Λούο ονόμασε την εταιρεία του Aluo-
sat για έναν απλό λόγο: Στην Καντονεσιανή 
διάλεκτο που μιλάνει στην νότια Κίνα το 
«a» αποτελεί συνήθως πρόθεμα στο μικρό 
όνομα ενός ανθρώπου. Έτσι ο Λούο (Luo) 
έγινε Αλούο (Aluo).

Ο Λούο κατάγεται από την Σιτσουάν που 
βρίσκεται στην νοτιοδυτική Κίνα. Έχει σπου-
δάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός και βρήκε 
την πρώτη του δουλειά σε μια εταιρεία που 
παρήγαγε ηλεκτρονικά εξαρτήματα για τον 
Κινεζικό στρατί στην πόλη Λαντζού στα 
βορειοδυτικά. Πέρα από άλλα πράγματα, ο 
πρώτος εργοδότης του παρήγαγε και δορυ-
φορικό εξοπλισμό.

Ο Λούο ήρθε σε επαφή με κανονική δορυ-
φορική λήψη για πρώτη φορά όταν έλαβε 
σήματα από τον EKRAN στις 99ο Ανατολικά, 
που μετέδιδε τότε στην περιοχή συχνοτή-
των UHF στα 714 MHz από την Ρωσία.

Οι υπάλληλοι της Alou-Sat, Λου Τζουν 
(αριστερά) και Λούο Σι Γκανγκ (δεξιά) 

στην οροφή. Γιατί ο Λούο Σι Γκανγκ 
επέλεξε τον τελευταίο όροφο για το 

γραφείο του; Ίσως να το μαντέψατε: 
Θέλει να είναι σίγουρος ότι τα καλώδια 

που τρέχουν από τις κεραίες μέχρι 
τους δέκτες θα είναι μικρά σε μήκος. 
Και γιατί είναι ιδιαίτερα χαρούμενος 

από την ύπαρξη του κιγκλιδώματος; 
Λοιπόν, η ιδιωτική δορυφορική λήψη 

απαγορεύεται ακόμα στην Κίνα και με 
αυτό τον τρόπο οι κεραίες του Λούο 

δεν είναι ορατές από έξω. Σε αυτή την 
εικόνα μπορούμε να δούμε δύο κεραίες 

C band – αυτή στο πίσω μέρος είναι 
με μοτέρ, ενώ αυτή μπροστά είναι 

σταθερή.
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ντήσεις με ανθρώπους που είχαν ιδιαίτερες 
γνώσης δορυφορικής τεχνολογίας. Τελικά 
το 1995 δημιούργησε την δική του επιχεί-
ρηση: «Μαζί με την γυναίκα μου ίδρυσα την 
Aluo-sat στην Σεντζέν το 1995.» Πέρα από 
τη δουλειά του ως τεχνικός δημοσιογράφος 
ξεκίνησε επίσης να εργάζεται και ως σύμ-
βουλος.

Σήμερα απασχολεί επτά άτομα προσω-
πικό: «Η γυναίκα μου είναι υπεύθυνη για 
τα λογιστικά, τρεις μηχανικοί φροντίζουν τα 
τεχνικά αιτήματα, ένας υπάλληλος λειτουρ-
γεί το δορυφορικό κατάστημα στο Χονγκ 
Κονγκ και ένα άλλο άτομο φροντίζει για τις 
υπηρεσίες μετά την πώληση και την διανομή 
των προϊόντων.»

Η Aluo-sat έχει ξεκινήσει επίσης την δια-
νομή προϊόντων από επιλεγμένους ποιο-
τικούς κατασκευαστές όπως η Changhong 
για επίγεια ψηφιακή τηλεόραση (DMB-TH), 
τα κανάλια που μεταδίδονται από το Χονγκ 
Κονγκ αλλά μπορούν να ληφθούν τέλεια 
επίσης και στην Σεντζέν. 

«Εξυπηρετούμε τελικούς χρήστες καθώς 

Από εκείνη τη στιγμή δέθηκε με την δορυφορική λήψη, Σύντομα 
ξεκίνησε να γράφει άρθρα για την εβδομαδιαία εφημερίδα «Electronics 
Newspaper» που εκείνη την εποχή ήταν η μόνη έκδοση με αντικείμενο 
την δορυφορική τεχνολογία. Ο αριθμός των συνδρομητών αυξανόταν 
διαρκώς και η δουλειά του περιελάμβανε όλο και περισσότερες συνα-
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επίσης και χονδρέμπορους», εξηγεί ο Λούο όσον αφορά την επιχειρη-
ματική στρατηγική. «Αλλά αυτό που απολαμβάνω περισσότερο είναι 
η δουλειά μου ως σύμβουλος.» Ο Λούο ταξιδεύει αρκετά και επισκέ-
πτεται αρκετές εκθέσεις σχετικά με δορυφορική τεχνολογία. «Με αυτό 
τον τρόπο μπορώ να συναντώ σημαντικούς ανθρώπους και να επε-
κτείνω το προσωπικό μου δίκτυο,» δηλώνει ο Λούο. Το ψηλό κιγκλίδωμα κρύβει τις κεραίες. Στο βάθος μπορείτε να 

δείτε τον ουρανοξύστη της Σεντζέν.

Ο Λούο Σι Γκανγκ στο γραφείο του, στον τελευταίο όροφο του κτηρίου 
γραφείων στην καρδιά της Σεντζέν. Δεν μπορεί να κρύψει το γεγονός ότι 

είναι ο επίσημος διανομέας του περιοδικού TELE-satellite στην περιοχή.

Ο Λούο είναι μια σημαντική προσωπικό-
τητα σε διάφορες περιοχές και τμήματα. 
«Λατρεύω να βοηθάω όταν πρόκειται να 
δημιουργηθούν σχέσεις με Κινεζικές δορυ-
φορικές επιχειρήσεις.»


