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Konsultant satelitarny, China 

Aluo-sat
zna wszystkich!
Każdy, kto bierze aktywny udział w biznesie 
satelitarnym w Chinach, prędzej czy później poznać 
musi Luo Shi Ganga. Nie tylko dlatego, że od wielu 
lat jest on dystrybutorem TELE-satelite na Chiny, ale 
także dlatego, że jest on znaczącą osobą w wielu 
innych obszarach odbioru satelitarnego. Ponieważ 
Chiny wkraczają w 2009 roku w erę transmisji DTH, 
pojawia się znakomity powód, aby odwiedzić Luo Shi 
Ganga w jego biurze w Shenzhen.

Luo nazwał swoją firmę Aluo-sat z pro-
stego powodu: w dialekcie kantońskim, 
jakim mówi się w południowych Chinach, 
imię osoby często poprzedza się literą 
„a”. W ten sposób Luo staje się Aluo.

Luo pochodzi z Sichuan na południo-
wym zachodzie Chin. Po ukończeniu stu-
diów na wydziale elektrycznym, pierwszą 
pracę dostał w firmie produkującej kom-
ponenty elektryczne dla chińskiej armii 
w mieście Lanzhou na północnym zacho-
dzie. Oprócz innych rzeczy, jego pierw-
szy pracodawca produkował też sprzęt 
satelitarny.

Luo po raz pierwszy zetknął się z 
odbiorem satelitarnym, kiedy udało mu 
się odebrać sygnał z rosyjskiego satelity 

Członkowie zespołu Aluo-sat : Lou 
Jun (po lewej) i Luo Shi Gang (po 
prawej) na dachu. Dlaczego Luo 
Shi Gang wybrał na swoje biuro 

najwyższe piętro? Prawdopodobnie 
odgadliście – chciał, aby kable łączące 

anteny z odbiornikami były krótkie. A 
dlaczego zadowolony jest, że wokół 
dachu biegnie wysoka balustrada? 

No cóż, prywatny odbiór satelitarny 
jest ciągle zabroniony w Chinach, 
a w ten sposób anteny Luo nie są 
z zewnątrz widoczne. Na zdjęciu 

widzimy dwie czasze na pasmo C, ta z 
tyłu jest zmotoryzowana, przednia jest 

nieruchoma.
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jego praca także wymagała coraz więk-
szej liczby spotkań z osobami parającymi 
się sprawami satelitarnymi. Wreszcie w 
1995 roku założył własny biznes: „Wraz 
z żoną założyłem Aluo-sat w Shenzhen w 
1995.” Oprócz pisywania jako żurnalista 
techniczny, coraz częściej pełnił też rolę 
konsultanta.

Dzisiaj zatrudnia zespół siedmiooso-
bowy: „Moja żona zajmuje się księgo-
wością, trzech inżynierów obsługuje 
zapytania techniczne, jeden pracownik 
prowadzi sklep w Hong Kongu, a inny 
zajmuje się sprzedażą i dystrybucją.”

Aluo-sat rozpoczął ponadto dystry-
bucję produktów wybranych producen-
tów wysokiej klasy jak np. Chnghong do 
naziemnej telewizji cyfrowej (DMB-TH), 
nadawanej z terytorium Hong Kongu, ale 
doskonale odbieranej również w Shen-
zhen. „Obsługujemy użytkowników koń-
cowych jak i hurtowników,” Luo wyjaśnia 

EKRAN na 99° E, w zakresie UHF na częstotliwości 714 MHz. 
Od tej chwili zaraził się odbiorem satelitarnym. Wkrótce zaczął 
pisywać artykuły do tygodnika „Electronics Newspaper”, który 
był w owym czasie jedynym wydawnictwem zajmującym się 
techniką satelitarną. Liczba współpracowników ciągle rosła, a 
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swoją strategię biznesową. „Ale najbardziej lubię pracować jako 
konsultant.” Luo dużo podróżuje i odwiedza wiele targów i wystaw 
mających coś wspólnego z techniką satelitarną. „W ten sposób 
mogę spotkać ważnych ludzi i powiększyć moją sieć osobistych 
znajomych,” oświadcza Luo.

Wysoka balustrada gwarantuje, że anteny są schowane. W tle 
widać panoramę Shenzhen.

Luo Shi Gang w swoim biurze na najwyższym piętrze bloku w 
sercu Shenzhen. Nie będziemy zaprzeczać, że jest on oficjalnym

dystrybutorem TELE-satelity w regionie.

Luo jest prominentną osobą w wielu 
regionach i segmentach. „Uwielbiam 
pomagać w tworzeniu nowych związków 
w chińskim biznesie satelitarnym.”


