
COMPANY REPORT    

■

64 TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine   —   08-09/2010   —   www.TELE-satellite.com

Producătorul şi distribuitorul Golden Media, Germania 

O firmă nouă pe piaţă:
Golden Media

Sediul Golden Media din Rudersberg, lângă Stuttgart, Germania. Aici lucrează 10 angajaţi, într-o clădire de 500 de metri pătraţi. Managerul general 
Rose Chakir locuieşte într-o casă aflată chiar în stânga biroului.

La scurt timp după ce aţi deschis 
această ediţie a revistei TELE-satelit, 
o companie tânără va sărbători prima 
sa aniversare, şi anume Golden Media, cu sediul în Rudersberg, 
lângă Stuttgart, în Germania. A fost înfiinţată abia în septembrie 
2009 şi a beneficiat de o creştere surprinzătoare de atunci. Am 
dorit să aflăm secretul succesului lor rapid. 



ë Rudersberg
(Stuttgart)
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Într-unul dintre oraşele mici care 
înconjoară oraşul Stuttgart şi în care se 
desfăşoară afaceri mici, dar foarte lucra-
tive, veţi găsi trei antene parabolice în 
faţa unei clădiri administrative, care le 
arată tuturor celor care trec pe acolo că 
acesta este sediul unei firme de antene 
satelit. Această firmă este Golden Media.  

Doar înfăţişarea clădirii se potriveşte 
numelui firmei, termenul „gold” (de aur), 
însă, aminteşte de pieţele de aur din Ori-
entul Mijlociu. De fapt, această asociere 
de termeni are sens; Golden Media a 
dezvoltat un concept în care producăto-
rul şi distribuitorul pot avea succes chiar 

în momentul în care preţul devine din ce 
în ce mai important.

Cine ar putea explica mai bine concep-
tul acestei companii decât managerul 
general Rose Chakir. Aceasta ne explică: 
“Avem o colaborare foarte strânsă cu un 
producător care îşi fabrică produsele în 
zona liberă Tanger din Maroc.”  

Numai menţionarea acestei locaţii 
nu prea explică succesul firmei Golden 
Media; ea continuă: “Maroc are un aran-
jament special cu Uniunea Europeană 
prin care produsele care vin din zona 
liberă Tanger pot fi livrate în Europa 

la tarife vamale foarte mici”. Aceasta 
adaugă: “durata livrării din Maroc până 
în Germania este de doar trei zile!”

Golden Media a descoperit o nişă 
foarte interesantă: o locaţie de producţie 
lângă Europa, dar cu cheltuieli de pro-
ducţie din afara Europei. Rose Chakir are 
alte câteva motive pentru această stra-
tegie de afaceri: “Lucrăm aici nu numai 
din cauza distanţelor foarte mici pentru 
transport, dar avem şi flexibillitatea de a 
modifica contractele cu un preaviz foarte 
mic. Acest lucru nu ar fi posibil, dacă 
transportul s-ar desfăşura pe mare, o 
metodă care ar dura câteva săptămâni.” 
Şi mai este un motiv: “Putem monitoriza 
calitatea produselor cu inginerii noştri 
acolo, având în vedere că durata călăto-
riei dintre Germania şi Maroc este foarte 
mică.”

Acest concept de afaceri este intere-
sant, iar succesul pe care l-au avut de la 
înfiinţarea firmei demonstrează că stra-
tegia lor a fost corectă. Cu doar 10 anga-
jaţi, Golden Media a realizat vânzări de 
aproape 100,000 de receptoare numai în 
prima lor jumătate de an.  

Am dorit mai multe detalii despre acest 
subiect şi ne-am dus să vorbim cu Daniel 
Schaal.  Acesta este managerul tehnic al 
firmei şi cunoaşte, aşadar, caracteristi-
cile receptoarelor. El ne-a explicat ce tip 
de receptoare au fost vândue în primele 
şase luni: “60% din totalul de vânzări 
de receptoare au fost modele HDTV, iar 
10% au fost modele SD. Cele 30% care 
au rămas au fost receptoare terestre, 
dintre care 10% au fost modele MPEG2, 
iar 20% au fost modele MPEG4.”  

Daniel Schaal spune, de asemenea, 
că “Vindem modele MPEG4 chiar în ţări 
în care televiziunile terestre sunt încă 
în MPEG2, deoarece, mai devreme sau 
mai târziu, va fi introdus MPEG4 şi acolo, 
iar clienţii vor acum receptoare care nu 
vor deveni învechite când va veni ziua 
aceea.”

În afară de receptoare pentru satelit, 
televiziune terestră şi cea prin cablu, 
Golden Media furnizează şi accesorii 
precum cablu coaxial, antene parabolice 
şi LNB-uri. În ceea ce priveşte LNB-urile, 
Golden Media dispune de nişte produse 
foarte interesante.  “Avem chiar LNB-
uri Combo pentru C-band şi Ku-band”, 
comentează Daniel Schaal, adăugând că 
“alt produs de marcă este LNB-ul dublu 
pentru polarizare circulară.” Potrivit lui 
Rose Chakir, “am vândut deja 250,000 
de LNB-uri în primele şase luni.”

Cititorii cunoscători vor recunoaşte că 
LNB-urile circulare nu sunt folosite prea 
mult în Europa de Vest. Aşadar, unde 
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trimite Golden Media toate aceste pro-
duse?  

Persoana potrivită căreia putem să îi 
punem această întrebare este Ilia Velit-
chko, managerul de vânzări. Acesta 
este responsabil pentru statele baltice 
şi Europa de Est şi ne explică următoa-
rele: “40% din vânzările noastre merg în 
statele baltice şi Europa de Est, 35% în 
Europa de Vest şi 25% în Africa de Nord.” 

Firma a fost de la început o afacere 
internaţională şi de aici rezultă şi prin-
cipalul motiv pentru care Golden Media 
a avut un succes atât de mare chiar de 
la început: angajaţii firmei sunt profesi-
onişti cu foarte mare experienţă în acest 
domeniu.

Rose Chakir vinde receptoare de sate-
lit din 1994. Biroul ei a fost sufrage-
ria din locuinţa proprie, iar depozitul a 
fost magazia de unelte a bunicului său 
din spatele casei. Aceasta încă locuieşte 
acolo, iar clădirile Golden Media sunt la 
numai patru metri distanţă de acest loc. 
Cu siguranţă nu are o distanţă mare de 
parcurs până la serviciu! 

 “Depozitul nostru de aici nu mai 
este, însă, destul de încăpător”, explică 
ea, “am închiriat un depozit profesional 
într-un oraş din vecinătate.” De acolo, 

Clădirea de producţie a GIM, în zona 
liberă Tanger din Maroc. Aici sunt 
fabricate receptoarele Golden Media. 
Capacitatea GIM permite fabricarea de 
produse pentru alţi distribuitori, sub alte 
nume de mărci. 

Ilia Velitchko este responsabil pentru vânzările Golden Media în ţările baltice şi Europa de Est.
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mufele pentru tuner – poţi să introduci 
orice tuner ai nevoie, de exemplu, un 
combo de satelit şi unul terestru sau 
două tunere pentru satelit.”  

Ce este interesant în cazul conceptului 
de Uni-box este că, pentru toate variaţi-
ile, este nevoie de un singur mainboard. 
“Am venit cu această idee împreună cu 
partenerii noştri pentru dezvoltare”, zice 
Daniel Schaal, “iar de producţie se ocupă 
GIM în Maroc.”  

Dar mai e ceva: “Suntem pe punctul de 
a lansa un single tuner receiver bazat pe 
Linux pentru DVB-S/T/C; ar trebui să fie 
disponibil în cel de-al treilea trimestru.”  

Daniel Schaal continuă spunând că 
“în curând va fi introdus şi un receptor 
DVB-T2 care este dezvoltat în prezent în 
special pentru piaţa din Marea Britanie, 
dar va putea fi găsit şi în Europa. În primul 
trimestru al anului 2011 va fi introdus şi 
un receptor combo pentru IPTV şi HDTV, 
iar în cel de-al treilea trimestru al anului 
2011, vom avea un receptor 3D.” În mod 
evident, Golden Media şi-a făcut deja 
planurile pentru următoarea perioadă şi 
se axează pe produse cerute de piaţă.

Ne întoarcem la Rose Chakir: pe ce se 
concentrează Golden Media?  “Oferim 
calitate excelentă la preţuri de piaţă 
medii, iar cu următoarele receptoare 
Linux, ne extindem spre preţurile de 
piaţă mai mari.” 

Dar Rose Chakir vede oportunităţi şi 
pe piaţa cu preţuri mici, “în primul rând 
pe piaţa africană, dar nu cu receptoare 
ieftine, ci, mai degrabă cu modele HDTV 

Managerul tehnic Daniel Schaal este implicat 
până peste cap în definirea parametrilor tehnici 
corecţi pentru receptoarele lor.

transporturile pleacă spre Europa de Est 
şi Europa de Vest. “Marfa pentru Africa 
de Nord trece, bineînţeles, prin biroul 
nostru din Maroc. Suntem în plin proces 
de extindere şi ne-ar plăcea să lucrăm cu 
alţi distribuitori din alte ţări.”

Golden Media are o relaţie foarte 
strânsă cu dealerii din Maroc. “Dorim 
să ne extindem afacerea în Algeria şi în 
alte state africane”, comentează Rose 
Chakir cu privire la strategia fimei, “dar 
ne extindem, de asemenea şi în Europa 
şi negociem cu alţi distribuitori.” 

Golden Media este, în mod evident, 
orientată spre creştere şi chiar este în 
căutare de mai mulţi angajaţi: “Avem 
nevoie de oameni pentru departamentul 
de vânzări.”  

O privire în viitor ne aduce din nou la 
managerul tehnic, Daniel Schaal. La ce 
fel de receptoare să ne aşteptăm de la 
Golden Media? 

“În prezent, aducem pe piaţă seriile 
Uni-box”, explică Daniel Schaal, “Par-
ticularitatea, în acest caz, o constituie 

Rose Chakir ne arată 
receptoarele Golden Media 
din showroom. Firma vinde 
şi accesorii, precum cabluri, 
LNB-uri şi multiswitch-uri.
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Helga Pohl, în prim plan, se ocupă de problemele administrative, 
iar în fundal este Brigtte Widmaier care este responsabilă pentru 
vânzările către Europa de Vest.

Aici se realizează formalităţile de export. 
Nadja Chakir, în spate, este responsabilă pentru 
statele baltice şi pentru Europa de Est, în timp ce 
Claudia Hauger este responsabilă pentru Europa 
de Vest şi Africa de Nord.

Cea mai importantă parte a afacerii: Hanan 
Wieland se ocupă de facturi şi plăţi. 

la preţuri accesibile.” Acest lucru este 
posibil datorită cooperării pe care o au 
cu producătorul GIM. “130 de persoane 
sunt angajate acolo”, spune ea şi sub-
liniază că costurile de transport către 
statele din Africa de Nord sunt chiar mai 
mici decât cele spre Europa.  

Un alt aspect important este reprezen-
tat de diferitele acorduri dintre Maroc şi 

multe state africane. Maroc este o loca-
ţie excelentă pentru a începe extinderea 
spre alte locaţii noi. “Alţi distribuitori 
din aceste zone pot să lucreze cu noi”, 
explică Rose Chakir, “fie direct, fie în 
coperare directă cu GIM.” GIM benefi-
ciază, oricum, de indicaţii tehnice de la 
Golden Media.

Golden Media a descoperit o nişă inte-

resantă fabricându-şi produsele în Africa 
de Nord, ceea ce înseamnă costuri de 
transport mai mici spre Europa şi, bine-
înţeles, spre Africa.  

Cu o selecţie potrivită de produse şi o 
dorinţă de a lucra cu distribuitori noi, nu 
există absolut nimic care să împiedice 
această firmă să se dezvolte! 


