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Двата “XХ” маркират мястото 
във Франкфурт

Wholesaler and Receiver Manufacturer Nanoxx 

Търговската марка за името на приемниците 
NanoXX е символа “ХX”. Той също  съществува 
и в името на компанията MatriXX. Пожелахме 
да разберем каква е тайната на тези два “ХХ” 
и затова потърсихме Marcel Hofbauer в малкия 
град Liederbach, северно от Франкфурт, 
Германия. Той е основател и президент на 
компанията MatriXX и е избрал името NanoXX 
за своите приемници. 

Marcel Hofbauer е въвлечен в сателитното 
производство още от самото му начало. Него-
вият баща е бил собственик на магазин за 
антени и когато в края на 80-те години започва 
развитие на сателитното приемане, Marcel 
Hofbauer почва да помага на баща си при инс-
талирането на сателитни системи. “Спомням си 
първия конвертор, който имаше шумово число 
2.4 dB(!!!)”, коментира онези дни Marcel.

През 1994г. той започва своята професио-
нална кариера като управител по дистрибуция 
при един търговец на антени на едро. Когато 
този бизнес е продаден през 2003г., Marcel 
Hofbauer използва случая и започва самосто-
ятелен бизнес: “Моята жена ми помагаше по 
това време”, спомня си той, “и заедно с още 
един приятел стартирахме нашата тричленна 
компания MatriXX Systems. Един от нашите 
най-сполучливи продукти по това време беше 
приемника Dreambox, който успешно разпрос-
транявахме.”

MatriXX е била, и все още е компания за 
продажби на едро 
на абсолютно всички 
компоненти, от които 
би имал нужда всеки 
сателитен монтаж-
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ник. Но имаше нещо, което непрекъснато 
глождеше Marcel Hofbauer: той беше пълен 
с многобройни и интересни идеи за сателит-
ните приемници. “Никой от моите доставчици 
не пожела да осъществи нито една от моите 
идеи”, обяснява той. С тези доставчици имаше 
и още едно слабо място: “Аз не бях доволен от 
клиентската поддръжка и исках да я подобря.” 
Затова, през 2006г. той създава своя собст-
вена търговска марка за приемник: “Открих 
производител в Южна Корея, с който започнах 
работа, за да превърна моите идеи в реалност.” 
В допълнение към подобрената клиентска под-
дръжка, и преди всичко - при тази след про-
дажбите, която Marcel Hofbauer вече можеше 
реално да разширява и непрекъснато да подоб-
рява, благодарение на обратната връзка с кли-
ентите, той вече има възможност също така и 
да реализира своите технически идеи.

Marcel Hofbauer се интересува преди всичко 
от мрежовата съвместимост. “Това е бъде-

Със своето инженерно образование, Marcel 
Hofbauer е основател и президент на компани-

ята MatriXX Systems и създател на търговс-
кото име на приемника NanoXX. Картата зад 

него е дадена от логистиците, които работят 
заедно с MatriXX. “40% от нашите клиенти 

са в Германия, 50% - в Европейския Съюз, а 
останалите 10% - извън ЕС ”, обяснява Marcel 
Hofbauer. По отношение на разпределението 

на продуктите, той казва: “До сега, 50% от 
нашите продажби идваха от продуктите на 
едро, а останалите 50% - от разпределени-

ето на нашите приемници с търговска марка 
NanoXX. Сега очакваме тяхната продажба 

рязко да се увеличи.”

Сградата на MatriXX в Liederbach, в 
близост до Франкфурт. В предната част 
на сградата се виждат офисите, а отзад 
са складовите помещения. В настоящия 

момент компанията има само 8 служащи.
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Управителят по 
логистиката Nico 
Schumann има твърде 
много работа в склада. 
“Аз не само организирам  
изпращането на 
колетите, но също 
така участвам и в 
технологичния процес”, 
коментира той, “като с 
по-големите поръчки 
работя с други 
работници, за да мога да 
изпратя продуктите на 
клиентите максимално 
бързо.”

Daniel Sam, който е 
директор по продажби, 

обяснява, “Понастоящем 
работим с дистрибутори 

в Швейцария, 
Австрия, Швеция и 

Великобритания, но сме 
отворени и за други от 
европейските страни.” 

В момента разполагаме 
със седем модела 

приемници. Основният 
ни модел е NanoXX 

9500HD, който беше 
наскоро представен 
на страниците на сп. 

TELE-satellite. В момента 
работим върху неговата 

актуализация и TELE-
satellite ще Ви разкаже за 

нея веднага, след като 
тя бъде готова.

Дори и в най-добрия 
продукт понякога има 

проблем. Но, не се 
безпокойте, сервизния 

техник Andrea Nestola 
веднага го открива.

щето!” е убеден той. Обединяването на 
приемниците с Интернет е неговата визия. 
“Идва светът на мултимедията”, предрича 
той и дава пример, “В момента работим 
върху нашия нов приемник модел 9500HD, 
съвместим с уеб камера.” И какво се крие 
зад този ход? Идеята е да се използва мре-
жовата камера като устройство за сигур-
ност. Така например, Вие ще можете лесно 
да инсталирате камерата отвън и с натис-
кане на само един бутон на дистанционното 
управление, изображението от IP камерата 
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ще може да се покаже върху гледания в момента телевизионен канал. 
“Темата за сигурността става все по-важна и съществена в наши дни, 
коментира Marcel Hofbauer; “например, камера, която може да се инс-
талира на входната врата също ще бъде един интересен продукт за 
нашите крайни потребители.” Marcel Hofbauer се старае да гледа отвъд 
стандартната употреба на сателитния приемник и предлага на потре-
бителите реални допълнителни възможности.

Следователно двата “XХ” в името на приемника и компанията очер-
тават двойната употреба: очевидното и не чак толкова очевидното му 
използване. Умно измислено! 

Творческите способности 
са хубаво нещо, но все 
пак трябва да има и добра 
организация. Ana Maria 
Hofbauer, съпругата на 
Marcel се грижи за всички 
счетоводни книги през 
цялото време, откакто е 
създадена компанията.

Marcel Hofbauer знае всичко 
за сателитното приемане. 
Преди години, заедно с баща 
си (отляво), той изгражда тази 
сателитна антена за C-обхвата.

Помощникът по продажби 
Gisela Hanley е винаги със 
слушалки: “Постоянно 
съм в телефонна връзка 
с нашите клиенти от цял 
свят.”


