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Voor de herfst en winter 2015 gaat LOOK Fashion & Lifestyle 
samenwerken met Deleye. Een perfecte match want Deleye 
heeft  zoveel sti jlvolle en trendy brands in hun aanbod dat een 
samenwerking haast onvermijdelijk leek. Wat ga ik daar doen? 
Wel ik zal me vooral focussen op de nieuwste trends en ti jdloze 
klassiekers binnen menswear en daar mijn eigen twist aan geven. 
Alles zal te volgen zijn op zowel LOOK Fashion & Lifestyle als Deleye. 
Let the fashiongame begin! No worry, we’ll keep you posted guys.

LOOK Fashion & Lifestyle  joins Deleye

LOOK Fashion & Lifestyle, something new

Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Als modeadviseur werk ik 
op maat van de klant en gaf ik heel wat stylingadvies mee en toen kwam 
de gedachte: “Wat als ik nu eens alles in een leuke vormgeving giet en 
een platf orm maak voor heren waar ze alle ti ps & tricks over fashion en 
lifestyle kunnen vinden?” En met die gedachte werd LOOK Fashion & 
Lifestyle geboren. In een mum van ti jd kreeg ik een moderubriek ti jdens 
de middagpost van Radio2 aan zee. Een echt keerpunt want toen besloot 
ik om de blog naar een hoger level te ti llen. LOOK Fashion & Lifestyle werd 
volledig getransformeerd en herwerkt tot een professioneel magazine 
met een herkenbare huissti jl. Sindsdien gaat het razendsnel en lopen de 
opdrachten binnen. Het is keihard werken, maar hard werken wordt alti jd 
beloond. En als je iets doet met zoveel enthousiasme dan vliegt de ti jd voorbij. 

Hey guys! Ik ben Gillian Vanhoenacker, editor van LOOK Fashion & Lifestyle. 
Een online magazine dat zich volledig richt op het leven van de moderne 
gentleman. Een man die een verzorgd voorkomen heeft , een kwaliteitsvolle 
levenssti jl beoogt en cultureel geëngageerd is. Iemand die interesse heeft  
in fashion en lifestyle en op zoek is naar ti jdloze klassiekers, de nieuwste 
trends in fashion, parels op gebied van design, prachti ge plaatsen om te 
ontdekken, de laatste nieuwtjes binnen food, …  En guys er is ook een 
blog waar outf its gekoppeld worden aan het huidige modebeeld. Tips 
en tricks om vlug te weten te komen what to wear en how to wear it! 
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