Aan: Stichting Reclame Code
t.a.v. Mw. Mr. P.E.C. Ancion-Kors
Postbus 75684
1070 AR Amsterdam

Kenmerk: k09034ew
Utrecht, 4 november 2009
Betreft: Malibu.nl gericht op minderjarigen

Geachte mevrouw Ancion-Kors,
Malibu adverteert via haar website www.malibu.nl voor haar product Malibu. De website is
kleurrijk, interactief en er worden zinsneden gebruikt als “De hele dag in de Malibu
stemming? Pimp je PC dan een beetje met Malibu”.
Op de website zijn verschillende dingen te bekijken of te downloaden, waarvan volgens
STAP in het bijzonder een aantrekkingskracht uitgaat naar jongeren.
Je kunt op Malibu.nl onder meer het volgende vinden:
- mixtips
- ringtones voor je mobiel
- wallpapers voor je PC
- Malibu commercials
- feest foto’s van door Malibu gesponsorde evenementen
- je kunt er de “Malibu Talking Pelican” downloaden om je vrienden ‘een boodschap met
een ander geluid’ sturen
- link naar een gratis “Malibu Island Bowling application” voor je iPhone
- links naar twee Malibu Hyves waar je lid van kunt worden
- en je kunt je aanmelden voor het Malibu panel en meewerken aan onderzoeken
Zie bijlagen voor screenshots van verschillende van deze onderdelen.
Volgens STAP is de website van Malibu door haar vormgeving, taal- en kleurgebruik in zijn
geheel zeer aantrekkelijk voor jongeren.
Met name bepaalde onderdelen, zoals de Malibu Talking Pelican (vormgegeven middels
een cartoon pelikaan) en het gratis spelletje “Malibu Island Bowling” voor je iPhone, zijn
volgens STAP specifiek gericht op minderjarigen.
Jongeren maken veel gebruik van nieuwe media, zoals mobiele telefonie (iPhone) en het
internet (Hyves) en zullen de interactieve mogelijkheden die Malibu hen op deze website
biedt gretig aangrijpen.
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Om bovenstaande redenen is de website van Malibu volgens STAP in strijd met artikel 10
RvA:
Artikel 10 RvA
Reclame voor alcoholhoudende drank mag zich niet specifiek richten tot minderjarigen.

STAP verzoekt de Reclame Code Commissie hier uitspraak over te doen.
Hoogachtend,

Ir. W.E. van Dalen
Directeur STAP
Bijlage:
1. Screenshots website Malibu.nl
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Bijlage 1: Screenshots website Malibu.nl
Overzicht van verschillende opties op de homepage
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Download de Malibu Talking Pelican
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Download Malibu wallpapers

Malibu mixtips
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Link naar Malibu Hyves
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