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LOOK
Fashion & Lifestyle,
created for the modern
gentleman.
Wie is het gezicht achter LOOK Fashion & Lifestyle?
Mijn naam is Gillian Vanhoenacker en ik ben op z’n
minst gezegd een creatieve duizendpoot. Na het
volbrengen van mijn bachelor secundair onderwijs
Plastische Opvoeding en Project Kunstvakken
kwam ik in de modesector terecht. Mijn passie
voor de modesector begon steeds meer te groeien
en ik verslond blogs, magazines, platforms … om
doelgericht stijladvies te kunnen geven aan klanten.
Onbewust begon ik kleine artikels uit te werken en
zo ontstond eigenlijk LOOK Fashion & Lifestyle.

Het was in het begin maar heel kleinschalig, maar
je moet ergens beginnen hé. Het werd toen ook
opgepikt door Radio2 waarvoor ik tijdens de zomer
van 2014 op bepaalde dagen een moderubriek
mocht verzorgen over de middag. Toen besefte ik
dat ik het veel grootser moest aanpakken met een
kenmerkende en professionele huisstijl. Een stijl die
nu heel wat ondernemingen, designers, stylisten …
aanspreekt en waarmee ik grote projecten uitwerk.
Mijn ambitie, creatief denkvermogen, gevoel
voor mode en honger naar kennis is eindeloos.
Zo lanceerde ik een tijdje geleden ook een eigen
webshop met herenaccessoires en opende ik een
gentlemen’s corner in de hippe damesboetiek van
Inspiré in Kortrijk. Why settle for less when you can
have so much more in life?
Waarvoor staat de naam LOOK Fashion & Lifestyle?
LOOK staat voor het zien, het leren bewust zijn
van wat er zich allemaal in je omgeving afspeelt.
De verengde blik opentrekken en je leefomgeving
beschouwen als een leerinstrument. Dagelijks
worden we geconfronteerd met allerlei impulsen
uit onze omgeving waarvan we heel wat kunnen
leren op verschillende vlakken. Ik probeer door
doelgerichte, originele en stijlvol vormgegeven
content mijn lezers op een andere manier in contact
te brengen met fashion en lifestyle.

LOOK Fashion & Lifestyle
is een online platform
gericht naar het leven van
de moderne gentleman. Een
man die aandacht besteedt
aan zijn voorkomen, cultureel
geëngageerd is en een brede
interesse heeft in fashion en
lifestyle. Het is een man van
alle leeftijden die mooie dingen
weet te appreciëren en verfijning
in zijn leven wil brengen. Het
is een man die trends niet
blindelings volgt, maar ze
naar zijn hand zet en grenzen
aftast op zoek naar een eigen
identiteit, een eigen stijl.

A new member to the team
Proud to say i’m joining the team! Vanaf de
volgende editie zal je telkens een men’s issue
kunnen terugvinden met daarin highlights
op gebied van mannenmode, trends van het
moment, stijlvolle events, interviews, luxueuze
designcreaties, tal van tips en tricks … Kortom
allerlei onderwerpen die goed aansluiten bij het
leven van de moderne gentleman.
www.lookfl.com
www.lookflshop.com
Instagram: lookfl
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