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Két X jelzi a fénypontot 
Frankfurtban

A Nanoxx nagykereskedő és vevőegységgyár  

A Nanoxx beltéri vevőegység-gyár termékeinek 
a védjegye a két X. Ez a két X védjegy feltűnik a 
MatriXX vállalati névben is. Mi meg akartuk tudni 
a két X titkát. Megtaláltuk Walter Hofbauert 
egy Liederbach nevű kisvárosban Frankfurttól 
északra Németországban. Ő az alapítója és 
elnöke a MatriXX-nek, és ő választotta a NanoXX 
nevet a beltéri vevőegységei gyártási vonalának. 
Ez jelenleg azért ügyes név, mert a két széles X 
igazán kiáll a sorból.

Marcel Hofbauer a műhold iparban volt a 
kezdettől fogva. Az édesapja üzemeltetett 
egy antenna boltot, és amikor a műhold véte-
lek elkezdődtek a nyolcvanas évek vége felé, 
Marcel Hofbauer ott segédkezett az édesap-
jának az antennarendszerek szerelésénél. 
„Emlékszem az első műholdvevőfejekre, ame-
lyeknek a zajdiagramjai 2,4 dB-t mutattak” 
kommentálja Marcel a régi időket.

1994-ben kezdődik a szakmai pályafutása 
forgalmazási igazgatóként egy antenna nagy-
kereskedőnél. Mikor ez az üzlet megszűnt 
2003-ban, kedvezőnek találta az alkalmat, 
hogy saját vállalkozásba kezdjen. „A feleségem 
segített” emlékszik vissza „és egy harmadik 
személlyel beindítottuk a három alkalmazottal 
rendelkező Matrixx Systems vállalatot. Egyike 
az akkoriban forgalmazott sikertermékeinknek 
a Dreambox volt.”

A MatriXX minden olyan árú nagykereskedé-
se volt és ma is az, amelyre egy műhold szere-
lőnek szüksége lehet. De valami zavarta Marcel 
Hofbauert: volt számos elgondolása a műhold-

vevőkkel kapcsolat-
ban. „De nem volt 
senki a szállítmá-
nyozó vállalkozóim 
közül, aki hajlandó 
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lett volna bármit is megvalósítani az ötleteim 
közül” magyarázza. Volt még egy gyenge pont 
a szállítmányozóival fennálló viszonyban: „nem 
voltam megelégedve a vásárlók támogatásá-
val, és ezen javítani akartam”. Nos, 2006-ban 
kialakítottam a saját beltéri vevőegység már-
kámat: „Találtam egy vállalatot Dél-Kóreában, 
amelyet megbíztam az ötleteim megvalósítá-
sával.” A vásárlóknak nyújtott feljavított szol-
gáltatásokon kívül különösen az eladás utáni 
támogatást tudta Marcel Hofbauer most igazán 
kiterjeszteni és folyamatosan javítani, hála a 
vásárlók visszajelzésének, valamint képessé 
vált arra is, hogy műszaki ötleteit megvalósít-
sa.

Macel Hofbauert különösen érdekli a hálózat 
kompatibilitása. „Ez a jövő !” valja meggyőző-
déssel. A beltéri vevőegységek internetes beik-
tatása az ő víziója. „A multimedia világa van 

A mérnöki egyetemi fokozatával, Marcel 
Hofbauer alapítója és elnöke a MatriXX rendszer-
nek és szerzője a NanoXX márka névnek. A háta 
megett látható térkép a logisztikai szakemberek-
től származik, akik együttműködnek a Matrixx-el. 

„A vásárlóink 40 %-a németországi, 50%-uk 
Európában található a hátralevő 10% pedig 

Európán kívüli.” magyarázza Marcel Hofbauer 
és a termék megoszlást nézve megjegyzi: 

„Mostani eladásunk 50%-a nagykereskedelmi 
termékekből ered, többi 50%-a a NanoXX beltéri 

vevőegységmárka hozama. Az utóbbi szigorú 
növekedését láttuk elő. 

A MatriXX épülete Liederbachban, Frankfurt 
közelében. Az épület elülső oldalán vannak az 

irodák, hátul pedig a raktár foglal helyet. Jelen-
leg a vállalatnak nyolc alkalmazottja van.
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A logisztikai igazgatónak, 
Nico Schumann-nak, 
egy csomó kötelessége 
van a raktárban: „A 
szállítást nem szervezem, 
de én is bele vagyok 
vonva a technológiába,” 
magyarázza „és nagyobb 
megrendelések esetében 
együtt dolgozom a 
többi alkalmazottal a 
termékek a vásárlóhoz 
való lehető leggyorsabb 
elszállíttatásán.

DANIEL Sam, eladási 
igazgató magyarázza: „Mi 
jelenleg együttműködünk 

svájci, ausztriai, 
svédországi, és nagy-

brittaniai forgalmazókkal, 
de nyitva állunk más 

európai országok 
forgalmazói irányában 

is. Hét fajta beltéri 
vevőegység modell áll 

jelenleg rendelkezésre. 
Ezek közül vezető helyen 

áll a NanoXX 9500HD, 
amelyet bemutatott 

nemrégiben a TELE-
satellite. Egy másik 

frissítés is útban van, és a 
TELE-satellite is szólni fog 

róla, amint rendelkezésre 
fog állni.

Még a legjobb termék-
nek is lehet néha hibája. 

De ne aggódjunk, a 
szolgáltató részleg tech-

nikusa, Andrea Nestola 
minden hibát megtalál.

kialakulóban.” jósolja és felhoz egy példát: 
„Azon dolgozunk, hogy a mi csúcsminősé-
gű 9500 HD beltéri vevőegység modellünket 
egy web kamerával tegyük kompatibilissá.” 
Mi az emögött rejlő gondolat ? Felhasznál-
ni a hálózati kamerát mint közbiztonsági 
eszközt. Példának okáért könnyen felsze-
relhetjük a kamerát az épületen kívül, és a 
távirányító egyetlen gombjának megnyomá-
sával a képet az IP kameráról rávetíthetjük a 
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folyamatban levő TV programra. „A biztonság témája mind fontossabbá 
válik”, jegyzi meg Marcel Hofbauer, „például a kamera, amely a bejá-
rati ajtóra van szerelve hasznos lehet a végső felhasználó számára is.” 
Marcel Hofbauer túltekint a műhold beltéri vevőegység normális hasz-
nálatán és használóinak felkínál további valós lehetőségeket is. 

A két X a névben ezért dupla felhasználási lehetőséget is jelent: a 
nyilvánvalót, és a nem annyira nyilvánvaló járulékos felhasználási lehe-
tőséget. Nagyon ügyes!

Az alkotóképesség jó 
dolog, de szervezésre is 
van szükség. Ana Maria 
Hofbauer, Marcel felesége, 
a vállalat működésbe 
lépése óta végzi gondosan 
a könyvelést. 

Marcel Mofbauer a műhold 
vétel minden útját-módját 
ismeri. Évekkel ezelőtt 
édesapjával (baloldalt) 
együtt állította fel ezt a C-
sávos műhold antennát.

Gisela Hanley, a 
segédeladó állandóan 
a fején hordja a 
telefon hallgatóját és 
mikrofonját : „Állandó 
telefonügyeletet tartok a 
világ minden részén levő 
vásárlóink számára.”


