COMPANY REPORT

Χονδρέμπορος και Κατασκευαστής Δεκτών Nanoxx

Τα Δύο Χ Δίνουν το Στίγμα
στην Φρανκφούρτη

Ο Μαρσέλ Χοφβάουερ εμπλέκεται με την
δορυφορική βιομηχανία από την στιγμή που
ξεκίνησε. Ο πατέρας του είχε ένα κατάστημα με
κεραίες και όταν ξεκίνησε η δορυφορική λήψη
στα τέλη του ογδόντα, ο Μαρσέλ Χοφβάουερ
βοηθούσε τον πατέρα του στην εγκατάσταση των
δορυφορικών συστημάτων. «Θυμάμαι το πρώτο
LNB που είχε επίπεδο θορύβου 2,4 dB», σχολιάζει
ο Μαρσέλ για εκείνες τις μέρες.

Το εμπορικό σήμα της κατασκευάστριας εταιρείας
του δέκτη NanoXX είναι τα δύο Χ. Τα δύο Χ
εμφανίζονται επίσης και στο εταιρικό όνομα MatriXX.
Θελήσαμε να μάθουμε για το μυστικό των δύο Χ.
Βρήκαμε τον Μαρσέλ Χοφβάουερ στην μικρή πόλη
του Λίεντερμπαχ, βόρεια της Φρανκφούρτης στη
Γερμανία. Είναι ο ιδρυτής και Πρόεδρος της MatriXX
και επέλεξε το όνομα NanoXX για την γραμμή
παραγωγής δεκτών. Είναι πρακτικά ένα έξυπνο
όνομα στο οποίο τα δύο κεφαλαία Χ ξεχωρίζουν
πραγματικά.
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Το 1994 ξεκίνησε την επαγγελματική του
καριέρα σαν διευθυντής διανομής σε μια εταιρεία
χοντρεμπορίου κεραιών. Όταν πουλήθηκε αυτή
η εταιρεία το 2003, ο Μαρσέλ Χοφβάουερ δεν
έχασε την ευκαιρία και λειτούργησε μόνος του την
εταιρεία: «Η γυναίκα μου με βοήθησε», θυμάται,
«και με ένα ακόμα άτομο ξεκινήσαμε την εταιρεία
MatriXX Systems με 3 εργαζομένους. Ένα από τα
πιο πετυχημένα προϊόντα τότε ήταν η διανομή του
Dreambox.»
Η MatriXX ήταν και συνεχίζει να είναι μια εταιρεία
χονδρεμπορίου
για
οποιοδήποτε εξάρτημα
μπορεί να χρειαστεί
ένας
εγκαταστάτης
δ ο ρ υ φ ο ρ ι κ ώ ν

συστημάτων. Αλλά κάτι ενοχλούσε τον Μαρσέλ
Χοφβάουερ: είχε διάφορες ιδέες για δορυφορικούς
δέκτες. «Αλλά κανένας από τους προμηθευτές δεν
θέλησε να υλοποιήσει κάποια από τις ιδέες μου»,
εξηγεί. Υπήρχε ακόμα ένα αδύναμο σημείο με
τους προμηθευτές του: «Δεν ήταν ικανοποιημένος
με την υποστήριξη των πελατών και θέλησε να
την βελτιώσει.» Έτσι, το 2006 δημιούργησε την
δική του εταιρεία παραγωγής δεκτών: «Βρήκα
ένα κατασκευαστή στην Νότια Κορέα που
συνεργάστηκα για να υλοποιήσω τις ιδέες μου.»
Πέρα από την βελτιωμένη υποστήριξη πελατών,
ειδικά στις υπηρεσίες μετά την πώληση, όπου ο
Μαρσέλ Χοφβάουερ μπορεί τώρα να επεκτείνει
και να βελτιώνει διαρκώς χάρη στην ανάδραση
από τους πελάτες, είχε επίσης την δυνατότητα να
πραγματοποιεί τις τεχνικές του ιδέες.
Ο Μαρσέλ Χοφβάουερ δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
στην συματότητα δικτύου. «Αυτό είναι το μέλλον!»
έχει πεισθεί. Η συνεργασία των δεκτών μέσω του
Με πτυχίο μηχανικού, ο Μαρσέλ Χοφβάουερ
είναι ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας MatriXX
Systems και δημιουργός του ονόματος NanoXX
για τους δέκτες. Ο χάρτης που βρίσκεται πίσω
του προέρχεται από συνεργάτες που εργάστηκαν μαζί του για τον MatriXX. «40% των πελατών
προέρχονται από την Γερμανία, 50% από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και το υπόλοιπο 10%
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης», εξηγεί ο Μαρσέλ
Χοφβάουερ και όσον αφορά την διανομή του
προϊόντος, «Μέχρι σήμερα το 50% των πωλήσεων προέρχεται από προϊόντα χονδρικής• το
υπόλοιπο 50% προέρχεται από την διανομή
του δέκτη NanoXX. Αναμένουμε το δεύτερο να
ενισχυθεί σημαντικά.» ■

Το κτήριο της MatriXX στο Λιέντερμπαχ ■
κοντά στην Φρανκφούρτη. Στο μπροστινό
μέρος του κτηρίου βρίσκονται τα γραφεία•
στο πίσω μέρος βρίσκεται η αποθήκη. Αυτή
τη στιγμή η εταιρεία έχει οχτώ υπαλλήλους.
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Ο Ντάνιελ Σαμ είναι
Διευθυντής Πωλήσεων
και εξηγεί, «Αυτή τη
στιγμή εργαζόμαστε με
διανομείς στην Ελβετία,
Αυστρία, Σουηδία και
Μεγάλη Βρετανία και
είμαστε ανοιχτοί σε
διανομείς από άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες.» Είναι
διαθέσιμα επτά μοντέλα
δεκτών προς το παρόν.
Ο κορυφαίος δέκτης είναι
NanoXX 9500HD που είχε
παρουσιάσει πρόσφατα
το TELE-satellite.
Υπάρχει στα σκαριά
μια αναβάθμιση και το
TELE-satellite θα σας
ενημερώσει όταν αυτή θα
είναι διαθέσιμη.

■ Ο Διευθυντής Διοικητικής

Μέριμνας Νίκο Σούμαν
έχει αρκετά να κάνει
στην αποθήκη. «Δεν
οργανώνω μόνο τις
αποστολές αλλά
ασχολούμαι επίσης
και με την τεχνολογία»,
σχολιάζει, «και για
μεγαλύτερες παραγγελίες
συνεργάζομαι με άλλους
υπαλλήλους στην
αποστολή των προϊόντων
το συντομότερο δυνατό
στους πελάτες.»

Ακόμα και το καλύτερο ■
προϊόν μερικές
φορές παρουσιάζει
προβλήματα. Αλλά, μην
ανησυχείτε, ο Τεχνικός
Αντρέα Νεστόλα βρίσκει
όλα τα προβλήματα.
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■

Διαδικτύου είναι το όραμά του. «Ο κόσμος των
πολυμέσων έρχεται», προβλέπει και έπειτα
παραθέτει ένα παράδειγμα, «Εργαζόμαστε στην
προσθήκη της δυνατότητας συμβατότητας
του κορυφαίου μας δέκτη 9500HD με μια
κάμερα διαδικτύου.» Η σκέψη πίσω από
αυτή την κίνηση; Η χρήση της δικτυακής
κάμερας σαν συσκευή ασφαλείας. Μπορείτε,
για παράδειγμα, εύκολα να εγκαταστήσετε
μια κάμερα εξωτερικά και με το πάτημα ενός
κουμπιού στο τηλεχειριστήριο να λάβετε την
εικόνα από την IP κάμερα μαζί με την εικόνα

της τηλεόρασης. «Το θέμα της ασφάλειας γίνεται όλο και περισσότερο πιο
σημαντικό», σχολιάζει ο Μαρσέλ Χοφβάουερ, «μια κάμερα, για παράδειγμα,
εγκατεστημένη στην μπροστινή πόρτα θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους
τελικούς χρήστες.» Ο Μαρσέλ Χοφβάουερ βλέπει πίσω από την κλασική
χρήση ενός δορυφορικού δέκτη και προσφέρει στους χρήστες επιπρόσθετες
ρεαλιστικές δυνατότητες.
Τα δύο Χ στο όνομα φανερώνουν την διπλή χρήση: η προφανής λειτουργία
και ή όχι και τόσο προφανής επιπλέον χρήση. Πολύ έξυπνο!

■

Η δημιουργικότητα είναι
καλό πράγμα, αλλά πάντα
χρειάζεται οργάνωση. Η
Άνα Μαρία Χοφμπάουερ,
γυναίκα του Μαρσέλ,
φροντίζει το αρχείο από
την στιγμή που ξεκίνησε η
λειτουργία της εταιρείας.

■ Η Βοηθός Πωλήσεων

Γκιζέλα Χάνλεϋ φοράει
πάντα τα ακουστικά:
«Είμαι διαρκώς στο
τηλέφωνο με τους
πελάτες μας από όλο
τον κόσμο.»

■ Ο Μαρσέλ Χοφβάουερ

γνωρίζει τα περί
δορυφορικής λήψης. Πριν
από χρόνια μαζί με τον
πατέρα του (αριστερά)
τοποθέτησε αυτή την
δορυφορική κεραία C-band.
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