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Producător de receptoare de satelit AZBOX, din Portugalia 

AZBOX, fondat în 2005, vine cu forţă din urmă. Adevărul e că acest lucru se 
întâmplă acum din 2007 încoace de când AZBOX este doar un producător de 
receptoare; pentru  2010 se aşteaptă la un număr de 100000 receptoare HD 
vândute. Pentru a înţelege mai bine această poveste de success a trebuit să le 

facem o vizită celor de la AZBOX, la sediul lor din Nordul Portugaliei, în zona 
industrială Mazedo din districtul Monção. Un kilometrul mai la Nord şi 

intram în Spania. 

Hugo Condessa este managerul executiv al companiei. Ne-am întâlnit cu el într-
una din numeroasele cafenele situate în bătrânul oraş Mazedo, unde, la 

o ceaşcă de cafea ne-a explicat cum a început totul. Hugo este un 
pasionat al recepţiei prin satelit. “Am început ca un DXer de 

sateliţi, pe vremea când televiziunea digitală era în 
faza de pionierat acum 10 ani. Pe atunci cum-

păram câte un receptor nou cam la 3 
luni de zile până am ajuns să am 

cam 40 de receptoare în 
casă.” Cineva care 

e atât de 

AZBOX – o ascensiune rapidă
Alexander Wiese

OPENSAT, producătorul liniei de 
receptoare de satelit AZBOX, s-a 
mutat în această clădire de doar doi 
ani. Această clădire se găseşte în 
Mazedo, în nordul Portugaliei şi are 
1100 metri pătraţi.
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Hugo Condessa, CEO al 
OPENSAT Limitada (SRL), 
în biroul său. Este totodată 
managerul şi şeful pe 
probleme tehnice.

Jose-Luis Condesa, CFO al 
OPENSAT Limitada (SRL), împreună 
cu soţia sa Teresa. Sunt responsabilii 
pe partea de afaceri. Ne explică cum 
s-a mărit numărul de angajaţi: “În 2005 
eram doar noi doi. De abia din 2006 am 
avut primul angajat iar în 2007 aveam 
deja 5 angajaţi. În 2008 erau 8 angajaţi 
iar în 2009 am ajuns la 22 de angajaţi.” 
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În biroul AZBOX: în 
primul plan o vedem 
pe Alejandra Ortiz, 
şefa de marketing, 
iar în background o 
putem vedea pe Rita 
Reis, responsabilă cu 
designul.

implicat în ceva sfârşeşte prin a-şi crea 
o afacere legată de hobby-ul său. Asta a 
fost în 2005, împreună cu Jose-Luis Con-
desa (“doar un singur ‘s’” ne spune Hugo 
Condessa) au pus la bătaie 5000 Euro, 
capital pentru a crea compania  OPENSAT 
Limitada (SRL).

Au început prin a fi dealeri ai produselor
de satelit prin cumpărarea şi vinderea a 
diferitelor receptoare, antene, LNB-uri şi 
alte accesorii necesare recepţiei de sate-
lit. Primii doi ani au fost doi ani de success 
pentru nou înfiinţata companie. “Am avut
vânzări de jumătate de milion de Euro în 
2005 şi această sumă a crescut la 800000 
Euro în al doilea an”, rememorează Hugo. 
Curând Hugo şi-a dat seama ca cel mai 
bine ar fi daca şi-ar produce propriile
receptoare de satelit. Datoriita experien-
ţei sale bogate în domeniul recepţiei de 

satelit, el a identificat rapid toate avanta-
jele şi dezavantajele majorităţii receptoa-
relor de pe piaţă şi s-a familiarizat şi cu 
meniurile lor şi astfel ştia ce şi-ar dori de 
la un receptor. În plus a pus problema şi 
din punct de vedere comercial- decât să 
depindă de producătorii de receptoare şi 
de variantele ulterioare de soft (update-
uri) sau mai bine zis din cauza lipsei lor, 
mai bine să facă propriile receptoare. A 
găsit un producător bun în Corea de Sud- 
nu un producător de receptoare ci unul 
de computere. “Un receptor nu este nimic 
altceva decât un computer”, ne explică 
Hugo. Secretul e să găseşti componen-
tele potrivite şi mai presus de toate softul 
potrivit. Hugo a ales un chipset de la 
Sigma pentru a crea inima receptoarelor 
sale AZBOX.

“Documentaţia acestui chipset nu e 

tocmai covârşitoare”, râde Hugo, “dar 
acest chip face cam tot ce am eu nevoie 
să facă receptoarele mele.” Cu privire la 
chipseturile altor producători, Hugo ne 
spune că deşi probabil par mai uşor de 
folosit datorită softului mai detaliat ele nu 
îndeplinesc toate nevoile sale cu privire la 
recepţia de satelit. 

Dovada că a avut dreptate în modul 
său de a pune problema se văd în cifrele 
de vânzări: în primul an, 2007, an în care 
a început să vândă prpriile receptoare, 
vânzările au crescut la 1.3 milioane de 
Euro. În 2008, an în care şi-a reorganizat 
producţia acestea au alunecat uşor spre 
1.2 milioane de Euro. Dar în 2009 acestea 
s-au ridicat ca o rachetă la 8 milioane

de Euro datorită vânzări a aproximativ  
55 000 receptoare. “Ne aşteptăm la vân-
zări de 12 până la 15 milioane de Euro 

Marlen Condesa este director de logistică. AZBOX 
foloseşte compania de livrări la domiciliu Schenker, pentru 
livrarea produselor sale şi pentru depozitarea produselor. 
Ne povesteşte puţin despre biroul de vânzări din Miami: “ 
În America vindem doar receptoare SD. Astfel în 2009 au 
fost pe puţin 250 000 de receptoare din care 35 % au plecat 
în Paraguay, 25 % în Uruguay, 20 % în Brazilia şi 20 % în 
restul Americii de Sud.” Cu receptoarele HD situaţia stă 
altfel: Vânzările la receptoare HD au început în 2009 cu 30 
000 de receptoare dar pentru 2010 ne aşteptăm să ajungem 
la vânzări de peste 100 000 de receptoare. 45 % dintre 
aceste receptoare vor fi vândute în SUA, 20 % vor merge în
Brazilia iar restul de 35 % vor merge în restul Americii de 
Sud.” 

Leandro Gonçalves e şeful celor nouă informaticieni 
dezvoltatori ai softurilor AZBOX. El are grijă ca aceştia 
să-şi facă treaba şi astfel softurile AZBOX să fie într-
o continuă dezvoltare. “Întotdeauna suntem deschişi 
către noi aplicaţii dezvoltate de ingineri cu cunoştinţe în 
domeniul DVB”. Cititorii interesaţi pot să-l contacteze pe el 
sau pe Hugo.

Există vre-o întrebare cu privire la 
softul AZBOX? Serviciul de relaţii cu 
clienţii al AZBOX poate fi contactat
prin forum la adresa www.azbox.com/
forum unde vă răspunde la întrebări 
Luis Filipe (prim plan) şi Francis 
Martin (background). Deasemenea 
navighează pe diverse forumuri pe 
internet pentru a afla şi alte probleme
AZBOX şi astfel pentru a-şi aduce 
contribuţia la îmbunătăţirea softului.
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Linişte! Nu deranjaţi: dezvoltatorii 
softurilor se concentrează asupra 
muncii lor de programare.

pentru anul 2010” declară optimist Hugo 
care se gândeşte astfel că va vinde în 
jur de 100 000 de receptoare. Sunt nişte 
sume cam ridicate dar Hugo are deja o 
explicaţie: „Ne referim la receptoare HD,  
receptoare care în mod natural sunt mult 
mai scumpe decât clasicele receptoare 
SD.”  Desigur că , AZBOX livrează doar  
receptoare HD pieţei Europene. E posi-
bil să cumpărăm şi receptoare SD de la  
AZBOX? “Absolut”, spune Hugo referindu-
se la biroul sucursalei din Miami, Florida, 
“Am deschis aici un birou, în 2008, cu 
patru angajaţi, birou care se ocupă cu 
vânzările spre America de Nord, America 
Centrală şi America de Sud.” Hugo căruia 
îi place să viziteze America şi călătoreşte 
spre această destinaţie de trei-patru ori 
pe an şi de fiecare dată stă câteva săp-

va face şi mai uşor modul de updatare a 
listei de programe din receptoare.”

Altă îmbunătăţire a receptoarelor 
AZBOX va fi de departe tunerul DVB-S2
cu opţiunea de “scanare oarbă” cu toate 
că Hugo ne spune că de fapt va fi mai mult
doar o “scanare oarbă” brută deoarece în 
opinia sa după ce s-a consultat cu mai 
mulţi producători de tunere o “scanare 
oarbă” pentru DVB-S2 nu va exista nicio-
dată, piaţa e pur şi simplu prea mică. “Un 
receptor compatibil cu acest tip de sca-
nare a programelor ar trebui să se des-
curce nu numai cu Auto FEC şi Auto SR, 
trebuie de asemenea să ţină cont şi de 
semnalul Auto-Pilot şi de Auto-modulare. 
Cei doar câţiva DX-eri aflaţi pe piaţă şi care
ar fi singuri cumpărători ai unui asemnea
tuner, fac prea scumpă realizarea unui 
astfel de  tuner. TELE-satelite are în plan 
să testeze noul receptor AZBOX cu IP-TV, 
meniu în limba Arabă şi “scanare oarbă” 
în numărul următor al revistei. În timp ce 
tehnicienii lucrează la îmbunătăţirea a noi 
programe software pentru receptoare, 
AZBOX se extinde şi pe noi pieţe. “Deja 
avem deschise birouri în Europa şi Ame-
rica, dar acum vrem să punem piciorul în 
Orientul Mijlociu şi Africa” ne explică Hugo. 
Un capitol important în această intreprin-
dere va fi încheiat atunci când vor finaliza
la termen meniul în limba Arabă pentru 
receptoare. Ar trebui să fie finalizat până
când acest număr al revistei TELE-satelit 
se va afla la vânzare în standuri. “vom fi
foarte mulţumiţi când oricare distribuitor 
din aceste regiuni ne va contacta pentru 
a lucra cu noi”, spune Hugo, “pe moment 
lucrăm cu 20 de distribuitori din Europa, 
10 din America de Nord şi 20  din America 
Centrală şi de Sud.”

Hugo ne mai dezăluie şi un punct foarte 

tămâni pentru a face diferite vizite par-
tenerilor de afaceri, ne arată că “există 
încă o piaţă pentru receptoarele SD în 
America Latină.” Împreună cu partenerul 
său Jose-Luis, Hugo este preocupat dacă 
să continue să desfăşoare aceeaşi activi-
tate acolo sau să se concentreze complet 
asupra receptoarelor HD. Aceasta este 
una dintre acele decizii în afaceri care nu 
este prea uşor de luat. Deci cum va arăta 
viitorul? Au ceva planuri pentru viitoare 
modele de receptoare? Hugo pare destul 
de convigător: “Televiziunea prin Internet 
e pe drum!” Creatorii softului folosit de 
receptoarele AZBOX se concentrează din 
ce în ce mai mult pe integrarea Web-TV 
(Televiziunii prin Internet) în receptoarele 
AZBOX. Clienţii se vor putea bucura atunci 
de programe emise de oriunde din lume, 
deoarece tunerele pentru DVB-C, DVB-T 
(inclusiv versiunea Americană ATSC ) şi 
desigur atât DVB-S cât şi DVB-S2 sunt 
deja disponibile. “Deasemenea lucrăm la 
îmbunătăţirea propriului nostru sistem 
de programare AZBOX GoGo”, se refferă 
Hugo la planurile lor de viitor, “acest lucru 

O privire şi la departamentul de 
dezvoltare hardware
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AZBOX are mai multe antene decât au nevoie. Hugo Condessa 
ne explică către ce satelit este îndreptat fiecare LNB. Mâna
sa este îndreptată spre LNB ce recepţionează satelitul aflat
la  7° est, imediat în apropiere se află LNB-urile pentru 10° est,
13° est şi 19.2° est. Antenele au 1.8 metri diametru. Pilonul cu 
o antenă DVB-T în vârf mai poartă pe el şi o antenă de 90 de 
centimetrii îndreptată spre 30° Vest, mai jos este o altă antenă de 
90 de centimetrii îndreptată spre 9° est şi sub ea o alta antenă, 
motorizată, de 100 de centimetrii pentru testele USALS. În 
dreapta sunt două antene de 1.8 metri pentru 12.5° vest şi 15° 
vest, respectiv 7° vest şi 5° vest plus o antenă de 1.5 metri pentru 
1° vest. Uriaşa antenă de 2.4 metri din stânga este folosită la 
recepţionarea simultană a poziţiilor 28.2° est, 23.5° est şi 26° est. 
în depozit Hugo ne arată suportul pentru încă două antene uriaşe 
de 3 metri, una pentru banda Ku şi una pentru banda C, ambele 
motorizate. “Aceste antene vor fi instalate până când acest număr
al revistei TELE-satelit va apărea pe piaţă.”
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Arabic العربية  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/ara/azbox.pdf
Indonesian Indonesia  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/bid/azbox.pdf
Bulgarian Български  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/bul/azbox.pdf
Czech Česky  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/ces/azbox.pdf
German Deutsch  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/deu/azbox.pdf
English English  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/eng/azbox.pdf
Spanish Español  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/esp/azbox.pdf
Farsi فارسي  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/far/azbox.pdf
French Français  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/fra/azbox.pdf
Hebrew עברית  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/heb/azbox.pdf
Greek Ελληνικά  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/hel/azbox.pdf
Croatian Hrvatski  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/hrv/azbox.pdf
Italian Italiano www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/ita/azbox.pdf
Hungarian Magyar  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/mag/azbox.pdf
Mandarin 中文 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/man/azbox.pdf
Dutch Nederlands  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/ned/azbox.pdf
Polish Polski www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/pol/azbox.pdf
Portuguese Português www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/por/azbox.pdf
Romanian Românesc  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/rom/azbox.pdf
Russian Русский  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/rus/azbox.pdf
Swedish Svenska www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/sve/azbox.pdf
Turkish Türkçe www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/tur/azbox.pdf
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Toate LNB-urile sunt LNB-uri quatro conectate 
prin cabluri de foarte înaltă calitate la multi 
switchuri din interiorul clădirii. Fiecare banc 
de lucru al fiecărui tehnician este conectat cu
două cabluri care permit acestuia să acceseze 
independent fiecare satelit. Aceşti angajaţi ce
sunt văzuţi aici marchează cablurile pentru a fi
recunoscute mai uşor cu ajutorul unui sticker. 

critic: “de când am început cu această 
companie şi până acum nu am pierdut 
nici un distribuitor.” Această proproziţie se 
traduce prin: atunci când au existat pro-
blemem ele au fost rezolvate astfel încât 
ambele părţi să fie mulţumite. Aceasta
este nu o bună, de departe o foarte bună 
politică de afaceri pentru a păstra o coo-
perare pe temen lung! 

Energia pe care Hugo Condessa, şi par-
tenerul său Jose-Luis Condesa o arată, 
ca de altfel întreaga echipă de la AZBOX 
ne arată cât de uşor poţi să creşti în doar 
câţiva ani. La AZBOX o creştere continuuă 
este garantată!


