COMPANY REPORT

Velkoobchod a výrobce přijímačů Nanoxx

Značka se dvěma
X z Frankfurtu
Obchodní značkou výrobce přijímačů NanoXX
jsou ta dvě X. A tato dvě X se také objevují
v názvu ﬁrmy MatriXX. Chtěli jsme vypátrat
tajemství dvou X. Našli jsme Marcela Hofbauera
v malém městě Liederbach severně od
Frankfurtu v Německu. Je zakladatelem a
prezidentem MatriXX a zvolil si název NanoXX
pro svou řadu přijímačů. Jedná v podstatě o
vtipný název, jelikož ona dvě velká X opravdu
vyčnívají.

TELE-satellite World

www.TELE-satellite.com/...

Download this report in other languages from the Internet:
Arabic
Indonesian
Bulgarian
Czech
German
English
Spanish
Farsi
French
Greek
Croatian
Italian
Hungarian
Mandarin
Dutch
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Swedish
Turkish

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

Indonesia
Български
Česky
Deutsch
English
Español
ﻓﺎﺭﺳﻲ
Français
Ελληνικά
Hrvatski
Italiano
Magyar
中文
Nederlands
Polski
Português
Românesc
Русский
Svenska
Türkçe

www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/ara/nanoxx.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/bid/nanoxx.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/bul/nanoxx.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/ces/nanoxx.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/deu/nanoxx.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/eng/nanoxx.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/esp/nanoxx.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/far/nanoxx.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/fra/nanoxx.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/hel/nanoxx.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/hrv/nanoxx.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/ita/nanoxx.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/mag/nanoxx.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/man/nanoxx.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/ned/nanoxx.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/pol/nanoxx.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/por/nanoxx.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/rom/nanoxx.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/rus/nanoxx.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/sve/nanoxx.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0901/tur/nanoxx.pdf

Available online starting from 28 November 2008

86 TELE-satellite & Broadband — 12-01/2009 — www.TELE-satellite.com

Marcel Hofbauer se k satelitnímu průmyslu
dostal již v jeho počátcích. Jeho otec provozoval
obchod s anténní technikou a když se na světlo
světa dostal satelitní příjem koncem osmdesátých let, byl Marcel Hofbauer nápomocný
svému otci při montážích satelitních systémů.
„Pamatuji si první LNB, které mělo šumové číslo
2.4 dB,“ vzpomíná Marcel na staré časy.
V roce 1994 začal svou profesní kariéru jako
obchodní manažer u distributora anténní techniky. Když byla tato ﬁrma v roce 2003 prodána,
Marcel Hofbauer využil příležitosti a založil si
vlastní společnost: „Pomohla mi moje žena,“
vzpomíná,“a ještě s třetím člověkem jsme
založili ﬁrmu o třech zaměstnancích MatriXX
Systems. Jedním z našich úspěchů pak byla
distribuce přijímačů Dreambox.“
MatriXX byl a je velkoobchodním distributorem komponent, které by kterýkoli satelitní
technik mohl potřebovat. Něco ale Marcela Hofbauera trápilo: měl několik návrhů pro satelitní
přijímače. „Žádný z mých dodavatelů nechtěl
ale mé nápady implementovat,“ vysvětluje. Což
byla také jedna ze slabin ve vztahu s jeho dodavateli: „Nebyl jsem
spokojen s podporou
zákazníků a chtěl ji
zlepšit.“ V roce 2006
tak vytvořil vlastní

značku přijímačů: „Našel jsem výrobce v Jižní
Korei se kterým jsme zapracovali na zhmotnění
mých myšlenek.“ Mimo zlepšených služeb pro
zákazníky, zvláště v oblasti poprodejní podpory,
kterou mohl nyní Marcel Hofbauer opravdu rozšířit a kontinuálně zlepšovat díky zákaznické
odezvě, byl také schopen realizovat své technické vize.
Marcel Hofbauer se zvláště zajímá o síťovou
kompatibilitu. „To je budoucnost!“ je přesvědčen. Jeho vizí je začlenění přijímačů do Internetu. „Svět multimédií přichází,“ předpovídá a
následně nám předkládá jeden příklad, „Pracujeme na výrobě našeho top modelu přijímače
9500HD kompatibilního s web kamerou.“ A myšlenka, která za tím stojí? Použití síťové kamery
jako bezpečnostního zařízení. Mohli byste například snadno instalovat kameru venku a jednoduchým stiskem tlačítka na dálkovém ovladači
S inženýrským titulem je Marcel
Hofbauer zakladatelem a prezidentem
MatriXX Systems a původcem názvu
NanoXX pro satelitní přijímače. Mapa za
ním pochází od logistiků, kteří spolupracují s MatriXX. „40% našich zákazníků
je v Německu, 50% lze najít v rámci EU
a zbylých 10% se nachází mimo EU,“
vysvětluje Marcel Hofbauer a přibližuje
distribuci výrobků, „Až dosud 50%
prodejů tvořilo náš velkoobchod; dalších
50% připadalo na distribuci našich
přijímačů NanoXX. Očekáváme prudký
nárůst druhé zmiňované části.“ ■

Budova MatriXXu v Liederbachu nedaleko ■
Frankfurtu. V přední části budovy jsou kanceláře; vzadu se nachází sklady. V současnosti má ﬁrma osm zaměstnanců
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Daniel Sam je
obchodním ředitelem
a vysvětluje nám,
„V současnosti
spolupracujeme s
distributory z Švýcarska,
Rakouska, Švédska a
Velké Británie a jsme
otevřeni distributorům
z dalších evropských
zemí.“ V současnosti je k
dispozici sedm přijímačů.
Vlajkovou lodí je NanoXX
9500HD který nedávno
představil TELE-satelit.
Další novinka je ve výrobě
a TELE-satelit vás bude o
ní ihned informovat.

■ Manažer logistiky Nico

Schumann má ve skladu
dost práce. „Nejen že
organizuji expedici, jsem
ale také zapojený do
technologie,“ říká, „a na
větších objednávkách
pracuji společně s dalšími
zaměstnanci abychom
odeslali zákazníkům zboží
tak rychle, jak jen to je
možné.“

I ta nejlepší věc se ■
někdy rozbije. Ale nebojte
se, servisní technik
Andrea Nestola najde
každý problém.
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■

by mohl být obraz z IP kamery smíchán s právě běžícím TV programem.
„Oblast bezpečnosti je stále více a více důležitá,“ dodává Marcel Hofbauer, „například kamera, instalovaná na vstupních dveřích, by mohla
být zajímavá i pro koncové uživatele.“ Maqrcel Hofbauer hledí za horizont běžného využití satelitního přijímače a nabízí uživatelům další
reálné schopnosti.
Dvě X v názvu tedy reprezentují dvojí význam: zřejmou a ne tolik
zřejmou dodatečnou použitelnost. Velmi chytré!

■

Kreativita je dobrá věc,
ale pořád zde musí být
nějaký systém. Ana Maria
Hofbauer, Marcelova
manželka, se stará o
administrativu od dob
vzniku společnosti.

■ Obchodní asistentka

Gisela Hanley vždycky
nosí headset: „Jsem
vždycky na telefonu
pro zákazníky z celého
světa.“

■ Marcel Hofbauer ví o

satelitním příjmu své. Před
lety společně se svým
otcem (vlevo) postavili tuto
C-pásmovou parabolu
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