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Facebooks namnbyte – här är
oddsfavoriterna
Att Facebook planerar ett namnbyte har fått stor uppmärksamhet runt om i
världen. Moderbolaget, där Facebook, Instagram, Whatsapp med flera ingår,
väntas meddela nya namnet först nästa vecka, men redan nu är
spekulationerna i full gång. Lågoddsare enligt spelbolaget Betsson är att
bolaget döps om till Horizon, Numbers, eller The Verse.
Inte varje dag ett företags namnbyte skapar rubriker världen över, snarare
tvärtom möts de ofta av en axelryckning, men sen är heller inte Facebook
vilket bolag som helst. Skälet till namnbytet hänvisas till bolagets
storsatsning på ”metaverse”, en ny onlinevärld där användarna ska kunna
umgås, handla och jobba. Samtidigt menar många att namnbytet beror på
mängden kritik som bolaget fått under den senaste tiden.
Oavsett skäl till bytet är nu diskussionerna igång och i oddstoppen finner vi
ett redan bekant Facebook-namn i Horizon, som är en del av företagets
virtuella onlinespel ”Horizon worlds”. Tätt efter återfinns Numbers, som i så
fall blir en blinkning till Googles moderbolag Alphabet. Mark Zuckerberg
betonade samtidigt i somras att han vill att folk ska se företaget mer som ett
metaverse-företag istället för en ett socialt medieföretag, och namn som The
Verse, The social verse etc återfinns därför i spekulationerna.
- Facebook har som bekant numera många välkända tjänster under sitt
paraply, och ett nytt namn på moderbolaget behöver säkerligen fånga in
detta och samtidigt överleva framtidens satsningar. Antingen får vi se ett
pompöst namn som täcker in alla Zuckerbergs drömmar, uppköp och
framtidsvisioner, eller så väljer han något mer nördigt och personligt som
exempelvis Sapiens (en bok han gillar) eller Priscilla, hans fru, säger Robin
Olenius, PR-chef på Betsson.

Längst ner på listan, med högst odds, finner vi inget ord, utan en symbol, dvs
att Facebook skulle göra som Prince och inte välja ett namn utan nöja sig
med en symbol.
Aktuella odds:
https://www.betsson.com/sv/odds/ovrigt/specialer/specialer?tab=outrightsOd
ds på Facebooks nya namn:
Horizon 6.00
Numbers 8.00
The Verse 8.00
The MetaBook 8.00
Connect 8.00
Metaverse 10.00
The social verse 15.00
FB 15.00
Eternity 15.00
Sapiens 15.00
Genome 20.00
Bell 20.00
Platforms 20.00
Asterix 25.00
Engager 25.00
Socialy 25.00
Uni-verse 25.00
AroundUs 30.00
Unibook 30.00
Atlas 30.00
Worldy 30.00
Tellus 50.00
Priscilla 50.00
A symbol - The company formerly known as Facebook 50.00
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