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Aluo-sat познава
всички!
Всеки, който е в сателитния бизнес в Китай няма
как рано или късно да не се срещне с г-н Luo Shi
Gang. Не само защото той разпространява сп.
TELE-satellite в Китай в продължение на много
години, но също така и защото той е известна
фигура в различните области на сателитния
бизнес в страната. Тъй като Китай навлиза тази
година в ерата на DTH излъчването, решихме че
сега е момента да посетим Luo Shi Gang в неговия
офис в гр. Shenzhen.

На покрива виждаме двама от ■
членовете от екипа на “Aluo-Sat”, Lou
Jun (отляво) и Luo Shi Gang (отдясно).
Вероятно се досещате защо Luo Shi
Gang е избрал най-горния етаж за
свой офис? Той иска да е сигурен, че
кабелите между сателитните антени и
приемниците са с минимална дължина.
И защо е толкова щастлив, че около
него има една висока балюстрада?
Ами, частното сателитно приемане е
все още забранено в Китай и всичко
това помага на Luo да скрие своите
антени от външни погледи. На тази
снимка виждаме две антени за
C-обхвата – тази, която е на заден
план е моторизирана, а предната е
стационарна.
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Luo е кръстил своята компания с името
“Aluo-sat” по една много проста причина:
според кантонския диалект, на който се
говори в южната част на Китай, пред малкото лично име често се поставя буквата
‘a’. Така Luo става Aluo. Luo е роден в гр.
Sichuan, югозападен Китай. Той следва
електроинженерство и започва първата
си работа в компания, произвеждаща
електронни компоненти за китайската
военна промишленост в северозападния
град Lanzhou. Между многото продукти,
първият работодател на Luo произвежда
също и сателитно оборудване.
За първи път Luo усеща истински сателитната тръпка, когато успява да приеме
сигнали от спътника EKRAN на 99° Изток,
излъчващ по това време от Русия в UHF
обхвата на 714 MHz. От този момент нататък, той се пристрастява към сателит-

ното приемане и започва да пише статии за седмичното списание
‘Electronics Newspaper’, което по това време е бил единствения
наличен източник за сателитна технология. Постепенно, броят
на статиите расте и неговата работа започва да обхваща все
повече и повече сателитни области. В крайна сметка, през 1995г.
той започва свой собствен бизнес. “Тази година, заедно с моята
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съпруга основахме компанията “Aluo-sat”
в гр. Shenzhen” Успоредно със своята
работа като технически журналист, той
също започва да работи и като консултант.
Днес той поддържа персонал от седем
души. “Моята съпруга отговаря за счетоводството, трима инженери се грижат за
техническите заявки, един служител води
магазина за сателитни компоненти в Хонг
Конг и още един отговаря за продажбите
и разпространението на продуктите.”
Постепенно, фирмата “Aluo-sat” започва
да дистрибутира продукти от избрани
висококачествени производители, като
например фирмата Changhong, която
излъчва цифрова ефирна телевизия
(DMB-TH). Въпреки, че техните канали се
предават от Хонг Конг, те могат перфектно да се приемат и в гр. Shenzhen.
“Ние обслужваме както крайните потребители, така и търговците на едро,”

Luo Shi Gang е в своя офис на последния етаж на блока в центъра на
гр. Shenzhen. От това, което виждаме няма как да се отрече, че той е
официалния дистрибутор на сп. TELE-satellite за областта. ■

обяснява Luo своята бизнес стратегия. “Но това, което най-много
обичам е да работя като консултант.” Luo пътува много и посещава различни панаири и изложения, свързани със сателитната
промишленост. “По този начин се срещам с много важни хора и
разширявам своята персонална мрежа от производители и дистрибутори,” заявява той.

Luo е известна фигура в много райони и
области на китайския сателитен бизнес.
“Просто обичам да помагам, когато става
въпрос за установяване на връзки с други
производители и търговци.”
Високата балюстрада скрива добре антените. В дъното се
вижда линията на хоризонта на гр. Shenzhen. ■
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