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Dua huruf “X” menandakan
Spot di Frankfurt

Wholesaler and Receiver Manufacturer Nanoxx 

Merk dagang dari pabrikan receiver produk 
NanoXX adalah dua huruf ‘X’. Dua huruf ‘X’ ini 
juga muncul di nama perusahaan MatriXX. Kami 
ingin mengetahui rahasia dari dua huruf ‘X’. Kami 
menemui Marcel Hofbauer di kota kecil Liederbach 
di utara Frankfurt, Jerman. Dia adalah pendiri 
dan President MatriXX dan memilih nama NanoXX 
untuk produk receivernya. Ini adalah nama yang 
pintar dengan dua huruf ‘X’ besar.

Marcel Hofbauer telah terlibat dalam industri 
satelit sejak awal. Orang tuanya memiliki toko 
antena dan ketika penerimaan satelit dimulai pada 
akhir tahun 80-an, Marcel Hofbauer membantu 
ayahnya memasang sistem antena. “Saya ingat 
LNB pertama dengan noise figure  2,4 dB”,
komentar Marcel tentang masa lalunya.

Pada tahun 1994 dia memulai karir 
profesionalnya sebagai manager penyaluran pada 
salah satu perusahaan penjual antena.  Ketika 
bisnis ini dijual pada tahun 2003, Marcel Hofbauer 
mengambil kesempatan ini dan menjalankan 
bisnis ini untuk dirinya sendiri: “Istri saya yang 
ikut membantu”, kenangnya, “dan dengan orang 
ketiga kami memulai perusahaan MatriXX Systems 
dengan tiga karyawan.  Salah satu produk kami 
yang sukses pada saat itu adalah penyaluran 
Dreambox.”

MatriXX sampai sekarang masih menjadi agen 
besar untuk segala komponen yang diperlukan 
dalam instalasi satelit. Namun ada sesuatu yang 
mengkhawatirkan Marcel Hofbauer: dia memiliki 
beberapa ide untuk receiver satelit.  “Namun tidak 
ada pemasok yang ingin menerapkan ide saya”, 

dia menjelaskan. 
Terdapat titik 
kelemahan lain dari 
pemasoknya: “Saya 
tidak puas dengan 
layanan konsumen 
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dan ingin meningkatkannya.” Sehingga, pada 
tahun 2006 dia membuat merk receivernya 
sendiri: “Saya menemukan satu pabrikan di Korea 
Selatan yang dapat bekerja sama dengan saya 
untuk membuat ide saya menjadi kenyataan.” 
Sebagai tambahan pada layanan konsumen yang 
telah ditingkatkan, dalam hal dukungan purna 
jual, sehingga Marcel Hofbauer sekarang benar-
benar bisa dikembangkan dan ditingkatkan secara 
kerkelanjutan dengan adanya tanggapan dari 
konsumen, dia juga mampu merealisasikan ide 
teknisnya.

Marcel Hofbauer sebenarnya tertarik dengan 
kesesuaian jaringan. “Ini adalah masa depan!” 
dia diyakinkan. Penghubungan receiver dengan 
Internet adalah visinya. “Dunia multimedia telah 
hadir”, dia memperkirakan dan menunjukkan 
satu contoh, “Kami sedang mengerjakan receiver 
model terkini 9500HD yang kompatibel dengan 

Dengan titel insinyur, Marcel Hofbauer 
adalah pendiri dan President dari MatriXX 
Systems dan penemu nama merk receiver 

NanoXX.
Peta di belakangnya datang dari bagian 

logistik yang bekerja sama dengan MatriXX. 
”40% dari konsumen kami adalah di Jerman, 

50% terdapat di Eropa, dengan sisa 10% di 
luar Eropa”, Marcel Hofbauer menjelaskan 

dan sehubungan dengan penyaluran produk, 
“Hingga sekarang 50% dari penjualan adalah 

dari produk partai besar; sisa 50% dari 
penyaluran receiver merk NanoXX. Kami 
mengharapkan peningkatan yang kuat.”

Gedung MatriXX di Liederbach dekat kota 
Frankfurt. Di bagian depan bangunan adalah 

kantor; di bagian belakang adalah gudang. 
Pada saat ini perusahaan memiliki delapan 

karyawan.
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Manager Logistik Nico 
Schumann memiliki 
banyak pekerjaan di 
gudang, „Saya tidak saja 
mengatur pengiriman, 
tetapi juga terlibat dalam 
teknologi“, komentarnya, 
„dan dengan pesanan 
yang besar saya bekerja 
dengan karyawan lain 
untuk mengirim produk 
sesegera mungkin kepada 
konsumen.“

Daniel Sam adalah 
Direktur Penjualan dan 
menjelaskan, “Saat ini 

kami sedang bekerja sama 
dengan penyalur di Swiss, 

Austria, Swedia dan 
Inggris, serta terbuka bagi 

penyalur dari bagian lain 
di negara-negara Eropa.” 

Tujuh model receiver yang 
tersedia saat ini. Receiver 
unggulan adalah NanoXX 

9500HD yang baru saja 
diperkenalkan oleh TELE-

satelit. Pembaruan lain 
yang sedang dikerjakan 

dan TELE-satelit akan 
menceritakan semuanya 

pada saat sudah tersedia.

Bahkan produk terbaik 
kadang-kadang memiliki 

kesalahan. Tetapi, 
jangan khawatir, Teknisi 

Servis Andrea Nestola 
menemukan setiap 

masalah.
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web cam.” Pikiran di balik pergerakan ini? Untuk menggunakan kamera 
jaringan sebagai perangkat keamanan.  Anda bisa, misalnya, dengan mudah 
memasang kamera di luar dan dengan hanya menekan tombol pada kendali 
jarak jauh maka gambar dari kamera IP akan masuk ke dalam acara TV yang 
sedang ditonton. “Topik keamanan semakin menjadi penting”, komentar 
Marcel Hofbauer, “sebuah kamera, misalnya, yang terpasang di pintu 
depan juga akan menjadi menarik bagi pengguna akhir.” Marcel Hofbauer 
sedang mencari penggunaan normal selanjutnya dari receiver satelit dan 
menawarkan pengguna dengan tambahan kemampuan yang realistik.

Dua huruf ‘X’ dalam nama mewakili dua kegunaan: kegunaan yang terlihat 
dan tambahan kegunaan yang tidak terlihat. Sangat pintar!

Kreativitas adalah hal yang 
baik, namun masih tetap 
harus diatur. Ana Maria 
Hofbauer, istri Marcel, 
menangani pembukuan 
sejak perusahaan mulai 
beroperasi.

Marcel Hofbauer memahami 
seputar penerimaan satelit. 
Beberapa tahun yang lalu 
bersama dengan ayahnya 
(kiri) dia mendirikan antena 
satelit C-Band.

Asisten Penjualan 
Gisela Hanley selalu 
menggunakan headset: 
“Saya selalu menerima 
telepon dari konsumen 
di seluruh penjuru 
dunia.”


