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AZBOX – Producent odbiorników satelitarnych, Portugalia 

AZBOX, założony w roku 2005, ruszył ostro z kopyta. Prawdę mówiąc, to nawet 
szybciej, gdyż AZBOX zajmuje się wytwarzaniem odbiorników satelitarnych dopiero 
od 2007 roku. Spodziewana sprzedaż odbiorników HD w roku 2010 to aż 100 000 
sztuk. Postanowiliśmy zbadać jak do tego doszło, wyruszyliśmy zatem do strefy 

przemysłowej Mazedo w okręgu Monção w północnej Portugalii. Kilometr 
dalej, a znaleźlibyśmy się w Hiszpanii.

Hugo Condessa jest CEO firmy. Spotykamy się z nim w jednej z ulicznych kawiarenek na
starówce Mazedo, gdzie przy filiżance kawy rozpoczyna opowieść jak to wszystko

się zaczęło. Hugo jest hobbystą satelitarnym. „Zacząłem jako satelitarny 
DX-man kiedy tylko nastała era telewizji cyfrowej”, wspomina Hugo 

czasy sprzed 10 lat. Wówczas to tylko wydawał pieniądze na 
odbiorniki satelitarne. „Średnio co trzy miesiące kupowa-

łem nowy odbiornik satelitarny. W końcu miałem 
ich w domu około 40 sztuk.”

Ktoś, kto jest aż tak głę-
boko zaangażowany 

w hobby, w 

Szybki wzlot AZBOX
Alexander Wiese

OPENSAT, producent linii 
odbiorników AZBOX, wprowadził 
się do tego budynku dwa lata 
temu. Zlokalizowany on jest w 
Mazedo w północnej Portugalii, a 
posiada 1100 m kw. powierzchni.
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Hugo Condessa, CEO 
OPENSAT Limitada, w swoim 
biurze. Jest menadżerem i 
szefem technicznym.

Jose-Luis Condesa, CFO OPENSAT 
Limitada z żoną Teresą. Odpowiadają 
za biznesową stronę przedsięwzięcia. 
Wyjaśnia jak rosła liczba 
pracowników: „W roku 2005 było nas 
tylko dwóch. W 2006 dołączył do nas 
nasz pierwszy pracownik, a w 2007 
mieliśmy pięciu pracowników. W 2008 
ośmiu, a w 2009 już 22 pracowników.”
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W biurze AZBOX: 
na pierwszym planie 
Alejandra Ortiz, 
odpowiadająca za 
marketing, na drugim 
planie Rita Reis 
odpowiedzialna za 
design.

pewnym momencie będzie chciał prze-
kształcić to w biznes. Nastąpiło to w roku 
2005. Razem z Jose-Luis Condesa (tym 
razem tylko jedno „s”) zainwestowali 
5000 euro kapitału i założyli firmę OPEN-
SAT Limitada.

Początkowo byli dilerem satelitarnym – 
kupowali i sprzedawali odbiorniki różnych 
marek wraz z osprzętem dodatkowym 
takim jak konwertery i czasze. Pierw-
sze dwa lata okazały się dla nowej firmy
bardzo pomyślne. „Mieliśmy sprzedaż na 
poziomie pół miliona euro w 2005 roku, 
zaś w kolejnym już 800 tysięcy”, przypo-
mina sobie Hugo.

Wkrótce Hugo zaczął zdawać sobie 
sprawę, że w temacie projektu odbiorni-

ków satelitarnych najlepiej byłoby gdyby 
to on podejmował decyzje. Dzięki swojemu 
doświadczeniu z wieloma różnymi odbior-
nikami, doskonale zdawał sobie sprawę 
z zalet i wad różnych modeli i świetnie 
znał różne interfejsy użytkownika. Spoj-
rzał na to także od strony biznesowej: 
zamiast być zależnym od producentów i 
ich aktualizacji oprogramowania (albo ich 
braku), lepiej było produkować odbiorniki 
samemu.

Znalazł odpowiedniego producenta w 
Korei Południowej – nie, nie producenta 
odbiorników, ale wytwórcę PC. „Odbior-
nik to nic innego jak PC”, wyjaśnia Hugo. 
Cała sztuka w tym, aby znaleźć właściwe 
komponenty, a przede wszystkim wła-
ściwe oprogramowanie.

Hugo wybrał na serce odbiorników 
AZBOX chipset Sigma. „Dokumenta-
cja tego chipsetu nie jest w istocie naj-
prostsza”, wyjaśnia Hugo, „ale robi on 
wszystko, o co mi chodzi.” Jeśli idzie 
o chipsety innych producentów, Hugo 
twierdzi, że choć są łatwiejsze w aplikacji 
dzięki w pełni rozwiniętemu oprogramo-
waniu, to jednak brakuje im niektórych 
cech, jakie on uważa za niezbędne.

Dowodem na to, że ma rację są wyniki 
sprzedaży: w pierwszym roku sprzedaży 
(2007), sprzedaż wzrosła do 1,3 miliona 
euro. W 2008, kiedy to zreorganizował 
produkcję, sprzedaż lekko spadła do 1,2 
miliona euro. Ale w roku 2009 sprzedaż 
wystrzeliła do 8 milionów euro dzięki 
sprzedaży około 55 tysięcy odbiorni-

Marlen Condesa jest Menadżerem Logistyki. AZBOX 
korzysta z firmy przewozowej Schenker do wysyłki
produktów jak i ich składowania. Marken przybliża nam nieco 
biuro sprzedaży w Miami: „W Ameryce sprzedajemy tylko 
skrzynki SD. W 2009 było to około 250 000, z których 35% 
pojechało do Paragwaju, 25% do Urugwaju, 20% do Brazylii 
i 20% na pozostałą cześć Ameryki.” W odbiornikach HD, 
sytuacja wygląda diametralnie inaczej: „Pierwsza sprzedaż 
HD zaczęła się w 2009 i było to 30 000 skrzynek, ale w roku 
2010 spodziewamy się osiągnąć sprzedaż na poziomie 
100 000 odbiorników. 45% tej sprzedaży to będą Stany 
Zjednoczone, 20% pojedzie do Brazylii, a pozostałe 35% na 

Leandro Gonçalves kieruje dziewięcioma programistami. 
Dogląda ich pracy i kontroluje usprawnienia 
oprogramowania AZBOX. „Zawsze jesteśmy otwarci na 
nowe aplikacje ze strony doświadczonych inżynierów 
oprogramowania z dobrą znajomością DVB.” Czytelnicy 
zainteresowani pracą w AZBOX mogą się kontaktować z 
nim albo bezpośrednio z Hugo.

Czy są jakieś pytania, co do 
oprogramowania AZBOX? Wsparcie 
dla klientów AZBOX realizowane 
jest poprzez forum na www.azbox.
com/forum, gdzie na pytania 
odpowiadają Luis Filipe (pierwszy 
plan) i Francis Martin (drugi plan). 
Wspierają także AZBOX na innych 
forach internetowych zdobywając 
cenne informacje zwrotne jak można 
ulepszyć obecne oprogramowanie.

resztę Ameryki Południowej.”
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Cicho! Nie przeszkadzajmy. 
Programiści koncentrują się na 
swojej pracy.

ków. Hugo jest jeszcze bardziej optymi-
styczny co do roku 2010: „Spodziewamy 
się poziomu sprzedaży między 12 a 15 
milionów euro przy około 100 tysiącach 
sprzedanych odbiornikach.”

To niemałe liczby, ale Hugo jasno wyja-
śnia sąd one się biorą: „mamy do czy-
nienia z modelami HD, które naturalnie 
są droższe niż odbiorniki SD.” Jak można 
się było spodziewać, AZBOX rozprowa-
dza skrzynki HD tylko w Europie. A czy 
można kupić od AZBOX także odbiornik 
SD? „Oczywiście”, mówi Hugo i odnosi się 
do oddziału firmy w Miami na Florydzie,
„Otworzyliśmy tam biuro w 2008. Czte-
rech pracowników obsługuje sprzedaż na 
Północną, Centralną i Południową Ame-
rykę.” Hugo, który lubi podróżować do 

swoje plany na przyszłość, „dzięki temu 
jeszcze prościej będzie się uaktualniać 
wewnętrzne listy kanałów.”

Inną cechą wyróżniającą skrzynki 
AZBOX będzie wykrywanie transponderów 
DVB-S2, choć Hugo przyznaje, że będzie 
to wykonywane metodą dość „surową”. 
Prawdziwy „blind scan” dla DBVB-S2 
prawdopodobnie nigdy nie powstanie”, 
twierdzi Hugo, który rozmawiał na ten 
temat z wieloma producentami tunerów, 
„po prostu jest na to zbyt mały rynek.” 
Odbiornik wykrywający transpondery 
musi nie tylko mieć Auto FEC i Auto SR, 
ale musi sobie też radzić z automatyczną 
detekcją sygnału pilota i rodzaju modula-
cji. Relatywnie niewielka grupa DX-manów 
czyni rozwój takiego rozwiązania nieopła-
calnym. TELE-satelita planuje przete-
stować nowy odbiornik AZBOX z IP-TV, 
arabskim menu i wykrywaniem transpon-
derów w kolejnym wydaniu magazynu.

Podczas gdy inżynierowie zajęci są 
ciągłym ulepszaniem oprogramowania, 
AZBOX wkracza na nowe rynki. „Obecnie 
zadomowieni jesteśmy w Europie i Ame-
rykach”, tłumaczy Hugo, „teraz zamie-
rzamy dostać się na Bliski Wschód i do 
Afryki.” Ważnym korkiem w tym kierunku 
będzie ukończenie tłumaczenia menu na 
arabski. Powinno to nastąpić w chwili, 
kiedy to wydanie magazynu dotrze na 
półki prasowe. „Jesteśmy szczęśliwi gdy 
dystrybutorzy z tych regionów kontaktują 
się z nami”, mówi Hugo, „Aktualnie współ-
pracujemy z 20 dystrybutorami w Euro-
pie, 10 w Ameryce Północnej, i kolejnymi 
20 w Ameryce Centralnej i Południowej.”

Hugo odkrywa przed nami bardzo kry-

Ameryki by odwiedzać tam klientów i robi 
to trzy cztery razy w roku na kilka tygo-
dni za każdym razem, zauważa że: „ciągle 
jest zapotrzebowanie na odbiorniki SD w 
Ameryce Łacińskiej.” Wraz z partnerem 
Jose-Luisem zastanawiają się czy konty-
nuować tę część biznesu jak gdyby nigdy 
nic, czy też lepiej skupić się wyłącznie na 
modelach HD. To jedno z pytań bizneso-
wych, na które nie łatwo jest odpowie-
dzieć.

Jakie zatem są widoki na przyszłość? 
Czy w fabryce szykują jakieś nowe 
modele? Hugo jest zdecydowany: „Nad-
chodzi telewizja internetowa!” Dział roz-
woju oprogramowania AZBOX jest mocno 
pochłonięty integracją Web-TV z odbior-
nikami AZBOX. Wtedy użytkownik będzie 
mógł otrzymywać przekaz ze wszystkich 
stron, jako że tunery dla DVB-C, DVB-T (w 
tym amerykańska odmiana ATSC) i oczy-
wiście DVB-S i DVB-S2 są już dostępne. 
„Pracujemy także nad ulepszeniem 
naszego własnego systemu programują-
cego AZBOX GoGo” Hugo zdradza nam 

Tu rozwijany jest hardware.
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AZBOX ma aż nadto anten satelitarnych. Hugo Condessa 
wyjaśnia nam gdzie skierowany jest każdy konwerter. 
Wskazuje ręką zakres od 7° E poprzez LNB patrzące na 10° 
E, 13° E aż do 19,2° E. Czasze mają średnicę 1,8 metra. Maszt 
z 90 cm anteną na szczycie służy do odbioru pozycji 30° W, 
poniżej jest kolejna 90-centymetrówka na 9° E, a jeszcze niżej 
czasza 100 cm z obrotnicą do testowania USALS. Na prawo 
stoją dwie anteny 1,8 m na 12,5 ° W i 15° W, a także 7° W i 5° 
W plus antena 1,5 m ma 1° W. Wielka antena 2,4 m po lewej 
stronie skierowana jest na 28,2° E, 23,5° E i 26° E. W magazynie 
Hugo pokazuje nam podstawy antenowe dla dwóch anten 3 
metrowych: „Jedna będzie na pasmo Ku, druga na pasmo C, 
obie będą miały obrotnice.” Czasze te w momencie druku będą 
już zainstalowane.
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Wszystkie LNB są typu quattro, a kable łączące 
je z multiprzełącznikami wewnątrz budynku są 
wysokiej jakości. Każde stanowisko techniczne 
zaopatrzone jest w dwa kable, co pozwala 
na dostęp do dowolnej pary anten w każdym 
momencie. Na zdjęciu widać pracowników 
oznaczających kable nalepkami.

tyczny punkt: „Od startu naszej firmy, nie
utraciliśmy ani jednego dystrybutora.” 
Zdanie to należy przetłumaczyć w nastę-
pujący sposób: kiedy pojawiają się pro-
blemy, są one rozwiązywane w sposób 
satysfakcjonujący dla obu stron. To nie 
tyle dobra rada, co niezbędna zasada, aby 
utrzymać długoletnią współpracę!

Wigor Hugo Condessy, jego partnera 
Jose-Luisa Condesy i całego zespołu 
AZBOX pokazuje jak szybko można uro-
snąć w zaledwie kilka lat. Dalszy wzrost 
AZBOX jest gwarantowany!


