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Wholesaler and Receiver Manufacturer Nanoxx 

فى   Marcel Hofbauer السيد  عمل لقد و 
الصناعية األقمار استقبال  أجهزة  صناعة مجال
لبيع متجر يدير أبوه  كان قد و  ، بدايتها منذ
استقبال األقمار عصر بداية عند األطباق الهوائية
ساعد السيد و لقد ، نهاية الثمانينات الصناعية فى

  Marcel Hofbauer
أنظمة تركيب فى أبوه
أن " أنا أتذكر االستقبال ،
شوشرة خفض وحدة أول

 " ديسيبل  2.4 شوشرة خفض بمعدل تعمل كانت
. الفترة تلك عن Marcel قا السيد ذلك معل قال

توزيع  احتراف مهنة مدير 1994 بدأ فى عام و
بيعت عندما ، و االستقبال الجملة ألطباق لتجارة
2003 ، و  عام فى يعمل بها التي كان الشركة
ببدء   Marcel Hofbauer السيد قام عندها
ساعدتني متذكرا " لقد ، و قال به خاص عمل
الشركة بدأنا  ثالث شخص بوجود و  " زوجتي

المزدوجة فى فرانكفورت X عالمة سر
عالمة  هي NanoXX الريسيفر ألجهزة المنتجة للشركة التجارية العالمة إن
  ،  MatriXX ذاتها الشركة اسم فى عالمة X المزدوجة تظهر كما ، مزدوجة X

 Marcel السيد لقد وذهبنا إلى و  ، X المزدوجة سر عالمة معرفة لقد أردنا و
بألمانيا  فرانكفورت شمال  Liederbach تدعى صغيرة مدينة فى  Hofbauer

 NanoXX اسم اختار لقد MatriXX و شركة رئيس و شركة مؤسس هو و ،
. الشركة إنتاج من الريسيفر ألجهزة

 MatriXX شركة أنشأنا و موظفين ثالثة بعدد 
توزيعه  يتم منتج افضل كان لقد و ،  Systems

. "  Dreambox الريسيفر هو

فى  تعمل و الزالت MatriXX لقد كانت شركة و
يحتاجها قد التي المكونات لجميع الجملة تجارة
لقد و االستقبال ، أنظمة تركيب عملية على قائمين ال
  Marcel Hofbauer السيد يزعج شئ هناك كان
عن األفكار من العديد  لدية أن : نا  ل شرح قد و
الموردين أحد يريد ال  لكن " ، الريسيفر أجهزة
أخرى من ضعف هناك نقاط " و تلك األفكار عمل
و العمالء و هي القصور فى خدمة الموردين قبل
 2006 عام فى لهذا ، و األمر هذا تحسين لقد أراد
وجدت لقد " به : جهاز ريسيفر خاص بعمل قام
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معها اعمل التي  و الجنوبية كوريا فى منتجة  شركة
باإلضافة إلي " و حقيقة إلى أحالمي حولت قد و اآلن
البيع ما بعد خصوصا خدمة و العمالء ، تحسين خدمة
و  بتوسيعها  Marcel Hofbauer التي يقوم السيد و
قادرا اصبح لقد و العمالء على طلبات بناء تطويرها

. فنية تحقيق أفكاره ال على

مهتم   Marcel Hofbauer السيد كان لقد و
مع شبكة اإلنترنت الريسيفر فى مجال توافق خصوصا
نظرة وجهة من مقتنع " و هو المستقبل هو فهذا " ،
عالم إن " . الريسيفر بأجهزة هذا تضمين يجب انه
" قدم مثال و بذلك قد تنبأ " و قادم الوسائط المتعددة
9500HD أن  موديل الريسيفر جعل على نعمل نحن
وراء ذلك الفكرة و ، " الويب كاميرا مع يكون متوافق
يمكن كمثال ، مراقبة كوحدة  الكاميرات  استخدام هو
على بسيطة بضغطة و المنزل خارج كاميرا تركيب
من صورة على  تحصل بعد عن التحكم بوحدة  زر

 Marcel السيد فان الهندسة فى درجة على حصوله مع
شركة MatriXX و  رئيس و مؤسس Hofbauer هو
التي  الخريطة و ، NanoXX الريسيفر اسم مخترع

العمالء  من 40% " ، معه تعمل الشركات التي تبين ورائه
و %10 خارج  األوروبي االتحاد %50 فى فى ألمانيا ،
%50 من  مبيعات الشركة تمثل و " األوروبي االتحاد

و  ،  NanoXX الريسيفر %50 من و الجملة مبيعات
. بقوة جهاز الريسيفر فى مبيعات بالتوسع نقوم

واجهة ، فرانكفورت من بالقرب مدينة فى شركة مبنى
المخزن يوجد الخلف فى المكاتب و بها يوجد المبنى

ثمانية موظفين . عدد اآلن بالشركة يعمل و ،
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Daniel Sam يعمل  السيد
يا حال نحن " للمبيعات كمدير
و سويسرا فى بالتوزيع نقوم
بريطانيا و السويد و النمسا

فى موزعين بإيجاد نقوم و
األخرى األوروبي االتحاد دول
موديالت من سبعة لدينا " ،
الرئيسي و الريسيفر أجهزة

 NanoXX هو اآلن للشركة
عنة  قدم الذي و ،  9500HD

فى مجلة قريبا تقرير اختبار
تحديث ستاليت و هناك تيلى

عن هذا يصدر جديد سوف
. قريبا المجلة فى الريسيفر

 Nico اإلمداد مدير
Schumann لدية 
داخل العمل من الكثير
فقط ال أقوم أنا ، المخازن
لكنى و الشحن بتنظيم
بالتكنولوجيا معنى أيضا
الموزعين مساعدة مع و "
بشحن أقوم اآلخرين
العمالء إلى المنتجات
. يمكن ما بأسرع

أخطاء بها يكون قد األجهزة افضل حتى
الفنية الخدمة فان تقلق ، ال لكن أحيانا و

كل  Andrea Nestola يحل السيد
. المشاكل
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جهاز على المراقبة يمكن عرض شاشة و اإلنترنت على الشبكة خالل من الكاميرا
 Marcel السيد أضاف و لقد ، جدا ضرورية أصبحت األمن مسألة إن تليفزيون ، ال
السيد  إن ، للمستخدم بالنسبة مهمة الباب على كاميرا تركيب إن  Hofbauer
و تقديم  الريسيفر جهاز طبيعة وراء استخدامات إلى Marcel Hofbauer يتطلع 

. إمكانيات إضافية واقعية

و العادي  االستخدام : المزدوج االستخدام تعنى المزدوجة عالمة معنى إن
! جدا رائع ، ملحوظ الغير اإلضافي االستخدام

لكن و ، جيد شئ اإلبداع إن
، التنظيم إلى حاجة هناك
 Ana Maria و السيدة 
زوجة السيد   Hofbauer
بالسجالت  تعتني Marcel
. الشركة تشغيل بداية منذ

السيدة المبيعات قسم
  Gisela Hanley
سماعة تضع دائما
على دائما أنا " األذن
من العمالء مع التليفون
. " أنحاء العالم جميع

 Marcel السيد
طريقة  Hofbauer يعرف
األقمار استقبال فى
بضعة منذ ، الصناعية
) أبوه قام هو و سنوات
طبق بتركيب ( اليسار على
. C-band نظام استقبال


