
ABN AMRO Investeert op Secondllfe In vast

goed. En fllnk oak, want ellanden ziJn er zeer 

prljzlg: een elland kost al snel $1.675 en ver

vo/gens $295 huur per maand. Kennelljk ne

men zlj de berlchten over de mensen die via 

vastgoedlnvesterlngen op Secondlife miljo

nair geworden zlJn serleus en zlen zlj dlt nlet 

als market!ngstunt. Secondllfe is groat, en 

groelt enorml 

Na H&M, Coca~ola. Philips, Harvard, Dell, 

Big Brother, zijn er een honderdtal andere 

projecten opgezet door grote bedrljven. 

Z1Jn Amerlkaanse' festivals te ver weg voor 

je7 Geen nood, online kun je gewoon het 

Burning Man Festival volgen, met een spe

ciale Secondllfe versle, evenzo de zestlgste 

verJaardag van David Bowie. Secondllfe een 

hype? Oat kan nlet, daar zijn de belangen 

van verschlllende grote partljen nlet naar, 

Er zit al te veel geld In en bovendien Is er 

geen spectacularr betere vervanger. Het ziet 

:; er naar ult dat deze v1rtuele wereld nog wei 

~ even zal blljven. Een valkull voor bedrlJven 

&I Is dat een onderwerp als klnderporno op 
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Secondllfe de grenzen opzoekt en op een 

Indlrecte manler zelts In de welkomstwereJd 

al gepresenteerd wordt. De elgenaresse van 

het Girls School Clubhouse, de 19Jarlge lo

lita McAllister, denkt dat ledereen gevoelens 

heeftten opzlchtevan tleners en hooptvoor 

het eerst een wereld te crel!ren waar klnder

porno uit een naargeestlg hoekJe gehaald 

wordt om het op een legale en enigszins 

nette manler ult het duister te krljgen. 

Goed, dat Is een van de redenen waardoor 

bedrljven afgeschrlkt worden, maar waarom 

bloelt de economle zo op Secondllfe7 Op 

zlch Is het maar een trage wereld die er vrl] 

knullig ultziet. Nlet ledereen begreep even 

goed waarom mensen zoveel geld ultga

ven op Secondllfe. De meeste zaken kosten 

hoogult 2 dollar (Jurken, prulken, mantel

pak). En als je daadwerkel1jk buslnessmee

tlngs hebt, zakelljke eontaeten onderhoudt, 

kunstgalerles bezoekt, zetfs heJe pretparken 

(1 S per attraetle) en optre<:lens van o.a. Ne

derlandse cabaretlers, welnu. dan hoort 

daarblj dat je enlgszJns professJoneel over

komt en nlet uft de toon valt blj anderen. 

Zoals men zlch verdlept In de cultuur van 

een vreemd land. wanneer men daar han

del drlJft, zo raadzaam Is het dat hier ook te 

doen. Je wilt er olet uitzlen als een nleowe

ling, een 'newbie'. 

Marketlngtechnlsch gezlen kom je op Secon

dllfe een heel Interessante groep tegen. Je 

vlndt er vooral hoger opgelelden van rond 

de 30 jaar. Oat zljn vaak de Inltlatlefnemers, 

de Innovators van de maatschapplj. veer ere

atleve mensen met een elgen bedrlJfie lopen 

rond In Secondllfe, In de hoop hun bedrljf 

ook in deze wereld te kunnen promoten. ABN 

Amro doet dat ook; door vele Informatlebor

den op hun landgoed en nu ook een virtueIe 

bankbedlende, helpt ABN Amra aan haar el

gen promotle. Andere Nederlandse banken 

hadden ook plannen om hler een vestlglng te 

bouwen, maar kwamen nlet op tijd door hun 

elgen bureaucratlsche lagen heen. 

Felt Is, dat steeds meer grate bedriJven dl· 

verse projecten in ontwlkkellng hebben op 

Second/lfe die blnnenkort zullen opdullten. 

Diverse bedrljven zljn sJnds de opkomst van 

Internet, de afname van klJkdjfers en blol<

kerlngsapparaten van reclames, gaan Inves

teren In het benaderen van de eonsument 

op altematleve wljzen. Via websltes wordt 

fnformatle verzameld om de kJant persooo

IIjlte welkomstboodschappen te geven en 

op maat gesneden aanbiedrngen te kun

nen doen. Het wordt de klant zo eenvoudlg 

mogelijk gemaakt om geld uft te geven biJ 

een bedrljf. Bovendlen Is het voar bedrlJven 

vaak goedkoper om kJanten online te her· 



pen dan hler dure winkels voor Ie g~lken. 

&n trend op ~tes Is de online chat. die 

ste«ts meef ~r1jYen (HP, Postbilnk) bIeden. 

Consumenlen eNlren den ~ce als Hn 

~l~waarbij n penoon!ljk ge

noIpen worden, zander wachtriJen en hoge 

tosten. waar teltofonlKhe helpdflks om be

kend suan. ldeaill zou z1jn, dal wannHr Hn 

kIMtt Hfl webske bezoftt. ~ direct Hn ~.. 

We verkoper tevoorschljn komt en de klant 

dlrtct Ieldt: Mar de gewensw InforrMtle. St· 

condlife IHnt zIch hler ultstekend 'IOOr: Hn 

medewerter die direct op 4e klant af$tilptls 

In deze omgevlng het ITIHst op zljn p!aats. 

Klnsen voor ~riJven z1jn ~ dus ~I 

De bWchten dat Se<ondlife atwHr op zljn 

retour is., zullfl1 WMJ mt'I Yefanderen In po

Iltleve berlchten. aangeDen SKondUfe voor 

wei ~r1twn un dlenen als ldeaal com

munitatie- en onderzoeluplltform. lal St

condlife op ~ ...an porno en marketing 

ultelndelljk op dezelfde manler overspoeld 

en gKensul'Hl'd worden als de rest ...an het 

Intemet1 Wat zou de YOlgende stap zlJn: $e

coodlife mililr dan zond~ muls en toetwn

bord, mHr met: cyberpakkenl. 


