COMPANY REPORT

Satelliet Consulent, China

Aluo-sat kent
iedereen!
Eenieder die actief is op het gebied van
satellietontvangst in China kan er nauwelijks aan
ontkomen vroeg of laat Luo Shi Gang te ontmoeten.
Niet alleen maar omdat hij al sinds lange tijd TELEsatelliet distribueert in China, maar ook omdat hij
een opvallend ﬁguur is in vele andere gebieden van
de satellietontvangst. Aangezien China in 2009 het
DTH tijdperk ingaat is het nu een goed moment om
Luo Shi Gang te bezoeken in zijn kantoor te Shenzen.

Aluo-Sat staﬂeden Lou Jun (links) ■
en Luo Shi gang (rechts) op het
dak. Waarom koos Luo Shi Gang de
bovenste verdieping voor zijn kantoor?
Waarschijnlijk raadde je het al: Hij wil
er zeker van zijn dat de kabels tussen
schotels en ontvangers kort gehouden
worden. En waarom is hij blij met de
tamelijk dominante balustrade? Nou,
particuliere satellietontvangst is
nog steeds verboden in China en op
deze manier kunnen de schotels van
Luo niet van buiten gezien worden.
Op deze foto zien we twee C-band
schotels – die op de achtergrond is
gemotoriseerd, die op de voorkant is
vast gemonteerd.
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Luo heeft zijn bedrijf om een eenvoudige reden Aluo-Sat genoemd: In
het Kantonese dialect dat in het zuiden
van China gesproken wordt, wordt de
voornaam van een persoon vaak vooraf
gegaan door een ‘a’. Dus Luo wordt
Aluo.
Oorspronkelijk komt Luo uit Sichuan, in
het zuidwesten van China. Hij studeerde
elektrotechniek en kreeg zijn eerste baan
bij een bedrijf in Lanzhou Stad in het
noordwesten, dat elektronische apparatuur maakt voor het Chinese leger. Zijn
eerste werkgever produceerde – onder
andere- satellietapparatuur.
Luo ervoer echte satellietontvangst
voor het eerst toen hij signalen ontving van EKRAN op 99 ° Oost, die in

het UHF gebied uitzond op 714 MHz vanuit Rusland in die tijd.
Vanaf dat moment was hij verslaafd aan satellietontvangst. Hij
begon al snel artikelen te schrijven voor het wekelijkse ‘Elektronica Nieuwsblad’ dat in die tijd het enige beschikbare tijdschrift was met satelliettechnologie als onderwerp. Het aantal
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bijdragen bleef voortdurend groeien en
zijn werk omvatte het ontmoeten van
meer en meer mensen uit de satellietwereld. Uiteindelijk richtte hij in 1995
zijn eigen bedrijf op: “Samen met mijn
vrouw richtte ik Aluo-Sat op in Shenzen
in 1995.” Naast zijn baan als technisch
journalist begon hij ook als consulent te
werken.
Vandaag de dag heeft hij zeven
mensen in dienst: “Mijn vrouw leidt de
boekhouding, drie technici handelen de
technische verzoeken af, één werknemer
bemant een satellietwinkel in Hong Kong
en een ander houdt zich bezig met verkoop en distributie.”
Aluo-Sat is ook begonnen producten
van andere – geselecteerde – kwaliteitsfabrikanten te distribueren, zoals
Changhong voor digitale terrestriale TV
(DMB-TH), wiens kanalen vanuit Hong
Kong worden uitgezonden, maar die uitstekend te ontvangen zijn in Shenzen.

Luo Shi Gang in zijn kantoor op de bovenste verdieping van een
appartementsgebouw in het hart van Shenzhen. Het valt niet te ontkennen
dat hij de ofﬁciële distributeur van TELE-satelliet in de regio is. ■

“We bedienen eindgebruikers, maar ook groothandelaren,” legt
Luo zijn zakelijke strategie uit. “Maar wat ik het leukste vind is
het werken als consulent.” Luo reist veel en bezoekt veel satellietgerelateerde beurzen en tentoonstellingen. “Op deze manier
kan ik belangrijke mensen ontmoeten en mijn persoonlijk netwerk uitbreiden,” verklaart Luo.

Luo is een prominent ﬁguur in veel
regio’s en segmenten. “Ik vind het heerlijk om te helpen als het gaat om het
leggen van banden met Chinese satellietbedrijven.”
De hoge balustrade zorgt ervoor dat de schotels verborgen
blijven. De skyline van Shenzen is op de achtergrond te zien. ■
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