
COMPANY REPORT    

■

84 TELE-satellite & Broadband   —   04-05/2009   —   www.TELE-satellite.com

Consultant în domeniul recepţiei prin satelit, China 

Aluo-sat
Ştiut de toată lumea!
Cineva activ în rândul împătimiţilor recepţiei prin satelit 
din China cu greu ar putea să evite să-l cunoască mai 
devreme sau mai târziu pe Luo Shi Gang. Nu numai 
datorită faptului că el distribuie TELE- satellite în China 
de mai mulţi ani, dar şi datorită faptului că e o figură
foarte cunoscută şi în alte ramuri ale industriei recepţiei 
prin satelit. Deoarece China intră în era DTH în 2009, 
am considerat aceasta ca fiind un bun prilej să-l vizităm
pe Luo Shi Gang în biroul său din Shenzhen.

Luo şi-a numit compania Aluo-sat dintr-
un singur motiv: în dialectul Cantonez 
vorbit în sudul Chinei un “a” este deseori 
adăugat în faţa numelui unei persoane. 
Aşa că Luo a devenit Aluo.

De loc, Luo este din Sichuan zona de 
sudvest a Chinei. A studiat în domeniul 
ingineriei electronice şi a primit prima 
sa slujbă în oraşul Lanzhou în nordves-
tul Chinei, la o companie ce producea 
componente electronice pentru armata 
Chineză. Printre alte lucruri, primul său 
angajator producea şi echipament pentru 
recepţie prin satelit. Luo a experimentat 
adevărata recepţie  prin satelit pentru 
prima oară atunci când a recepţionat 
semnal de la satelitul EKRAN situat la 
99° Est, care transmitea pe frecvenţa 

Membrii echipei Aluo-Sat: Lou Jun
(stânga) şi Luo Shi Gang (dreapta) pe 

acoperiş. De ce a ales Luo Shi Gang 
ultimul etaj pentru biroul său? Probabil 

că aţi ghicit deja: a vrut să fie sigur că
cablurile de la antene la receptoare 

sunt cât mai scurte. Şi de ce e bucuros 
că există şi o balustradă de beton? Ei 

bine în China recepţia programelor 
prin satelit este încă interzisă şi în 
acest fel antena lui Luo nu poate fi

zărită din exterior. În imagine se pot 
observa două antene de recepţie a 

benzii C, cea din spate motorizată şi 
cea din faţă staţionară
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munca sa l-a făcut să cunoască din ce în 
ce mai mulţi pasionaţi de recepţia pro-
gramelor de satelit.  În sfârşit în 1995 a 
pornit propria sa afacere:”Împreună cu 
soţia mea am fondat Aluo-sat în Shenz-
hen în 1995.” Pe lângă slujba de ziarist 
în domeniul tehnic a început să ofere şi 
consultanţă în domeniu.

În prezent are o echipă de şapte anga-
jaţi: “Nevastă-mea e contabilul, trei ingi-
neri se ocupă de cererile în domeniul 
tehnic, unul din angajaţi are grijă de un 
magazin din Hong Kong şi încă o persoană 
se ocupă de vânzări şi distribuţie.”

Aluo-sat a început de altfel să distribuie 
şi produse ale unor producători selecţi 
cum ar fi Changhong pentru televiziu-
nea digitală  terestră (DMB-TH), canale 
transmise din Hong Kong dar care pot fi
recepţionate perfect şi în Shenzhen.

“Deservim atât cumpărătorii de sine 
stătători cât şi distribuitorii,” ne explică 
Luo strategia sa de afaceri. “Dar ceea ce 

UIF 714 MHz din Rusia. Din acel moment a devenit pasionat de 
recepţia prin satelit. Curând a început să scrie articole în singura 
publicaţie existentă la acel moment dat, referitor la recepţia prin 
satelit: ‘Electronics Newspaper’- ce apărea săptmânal.

Numărul contribuţiilor sale a crescut de la timp la timp şi 
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îmi place cel mai mult este să lucrez ca şi consultant.” Luo călă-
toreşte mult şi vizitează foarte multe târguri şi expoziţii legate 
de subiectul recepţiei prin satelit. “În acest fel pot întâlni oameni 
importanţi şi să-mi lărgesc reţeaua personală de cunoştinţe din 
acest domeniu,” declară Luo.

Balustrada înaltă ascunde antenele. 
În fundal se pot zării zgârie-norii din Shenzhen

Luo Shi Gang în biroul său de la utimul etaj al unei clădiri aflate în
inima Shenzhen-ului. Nu ai cum să negi că este distribuitorul oficial

al revistei TELE-satellite în zonă

 Luo este o figură proeminentă în mai multe
regiuni şi segmente. “Îmi place să dau o mână 
de ajutor la creearea cât mai multor legături în 
industria recepţiei de satelit din China.”


