COMPANY REPORT

Konzultant satelitních technologií, Čína

Aluo-sat
Zná každý!
Každý, kdo něco znamená na poli satelitní techniky v
Číně se dříve nebo později těžko obejde bez jednání
s Luo Shi Gangem. Nejen proto, že dříve po mnoho
let distribuoval TELE-satelit v Číně, ale také proto,
že je také úzce proﬁlovaným odborníkem v mnoha
jiných oblastech satelitní problematiky. Vzhledem k
tomu, že Čína v roce 2009 vstupuje do věku DTH, je
nyní vhodná doba pro návštěvu Luo Shi Ganga v jeho
kanceláři v Shenzhenu.

Zaměstnanci Aluo-sat Lou Jun (nalevo) ■
a Luo Shi Gang (napravou) na střeše.
Proč si Luo Shi Gang vybral nejvyšší
patro jeho kanceláře? Nejspíše jste to
uhádli: chtěl se ujistit, že kabely mezi
parabolami a přijímači mají správnou
délku. A proč je vděčný za poměrně
dominantní obvodovou zeď, která se
line kolem celé střechy? Popravdě,
individuální satelitní příjem je v Číně
zakázaný a díky této zdi nejsou Luovy
paraboly vidět z okolí. Na tomto
obrázku můžeme vidět dvě C pásmové
antény – zadní je motorizovaná a ta v
popředí je stacionární.
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Luo pojmenoval svou společnost Aluo-sat z prostého důvodu: V Kantonéském
dialektu, kterým se mluví v jižní Číně se
často přidává ‘a’ za začátek křestního
jména. Tak se z Luo stal Aluo.
Původně pochází Luo z Sichuan na jihozápadě Číny. Vystudoval elektrotechniku
a dostal své první zaměstnání ve společnosti vyrábějící elektronické součástky
pro čínskou armádu v Lanzhou City na
severozápadě. Mimo jiné, jeho první
zaměstnavatel rovněž vyráběl satelitní
vybavení.
Luo se poprvé setkal se skutečným
satelitním příjmem ve chvíli, kdy přijímal
signály z EKRAN na 99° východně, který
v té době vysílal na UHF pásmu na 714

MHz z Ruska. Od tohoto okamžiku se stal fanouškem satelitního
příjmu. Brzy začal psát články pro týdeník ‘Electronics Newspaper’, který byl v té době jedinou dostupnou publikací zaměřenou na satelitní techniku. Počet jeho příspěvků průběžně rostl a
jeho práce také znamenala setkávat se s více a více zasvěcenými
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lidmi. A nakonec, v roce 1995 založil svou
vlastní ﬁrmu: „Spolu s manželkou jsem
založil Aluo-sat v Shenzhenu v roce 1995.“
Kromě své práce technického novináře
také začal pracovat jako konzultant.
Dnes zaměstnává sedm lidí: „Moje žena
má na starosti účetnictví, tři technici se
starají o technické požadavky, jeden
zaměstnanec provozuje prodejnu satelitní techniky v Hong Kongu a další člověk
pečuje o prodej a distribuci.“
Aluo-sat rovněž začala distribuovat
výrobky od vybraných kvalitních výrobců
jako jsou Changhong pro příjem pozemní
digitální televize (DMB-TH), kanály, které
jsou sice vysílány z Hong Kongu, mohou
ale být stejně tak dobře přijímany v Shenzhenu.
„Jsme k dispozici koncovým uživatelům, stejně tak i velkoobchodníkům,“
vysvětluje Luo svou obchodní strategii.
„Co se mi ale líbí nejvíce je práce na pozici

Luo Shi Gang v jeho kanceláři v horním patře obytné budovy
v centru Shenzhenu. Není důvod zastírat, že je také oﬁciálním
distributorem magazínu TELE-satellite v regionu. ■

konzultanta.“ Luo cestuje hodně a navštěvuje mnoho veletrhů a
výstav souvisejících se satelitní problematikou. „Tímto způsobem
se mohu setkávat s důležitými lidmi a rozšiřovat svou osobní síť,“
uzavírá Luo.
Luo je významnou osobou v mnoha regionech a oblastech. „Jen

jsem rád, když mohu pomoci při vytváření vazeb s čínskými podniky v oblasti
satelitní techniky.“
Vysoká balustráda dodává na jistotě, že paraboly zůstanou
skryté. Na pozadí je vidět panorama Shanzhenu. ■

www.TELE-satellite.com — 04-05/2009 — TELE-satellite & Broadband

87

