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Kim

Kim is een vrouw die graag toont dat een actieve levensstijl vol
ervaringen en avonturen ook mogelijk is in combinatie met een
carrière en gezin. De laatste 14 jaar is ze naast zakenvrouw in haar
eigen AD Delhaize ook actief geweest in de media. Ze deed tal van
shoots, reclamespots en presentatieopdrachten voor de camera.
Last but not least neemt ze sinds 2018 in de fictiereeks ‘Dertigers’
op zender Eén de hoofdrol van ‘Saartje De Smet’ voor haar rekening.
Op 3 juli 2015 schonk ze het leven aan haar eerste kindje, Jack Leo,
en in de zomer van 2020 was hun gezin compleet met dochter Stella.
Ook Jack en Stella duiken regelmatig op in haar blogs en vlogs, want
waar het hart van vol is ... . Sinds de komst van de kindjes ligt de focus
van haar IG feed en blog vanzelf een beetje meer op family en lifestyle.
Ook haar travel blogs met het hele gezin zorgen voor veel bekijks.
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Doel
&Visie

Kim is eerder op een toevallige manier actief
geraakt op social media. Haar IG account had
aantrek en ze kreeg veel vragen in haar inbox.
Ze vond het leuk om veel mensen tegelijk
te woord te staan. Ondertussen is die hobby
serieus uit de hand gelopen en heeft ze er
haar handen mee vol. Ze heeft er plezier
in en probeert alles zo authentiek
en natuurlijk mogelijk te houden.
Haar geloofwaardigheid is belangrijk voor
haar en puur jobs aanvaarden enkel voor
het geld of gratis stuff zou ze nooit doen.
Het moet altijd iets zijn waar ze 100% achter
staat waardoor ze het dan ook heel natuurlijk
en enthousiast kan brengen, want haar core
business blijft acteren. Waar ze dan ook heel
sterk op toekijkt is eerlijkheid. What you see
is what you get ...

3

Cijfers

Facebook

5200
volgers

Instagram

93K

Vie
storiwess

25K
k
TikTo

26K
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Collabs
Esthederm / Bioderma / Corendon / TUI /
Orange / Marie Jo / Liu Jo / Woody / Elisabetta
Franchi / SVNTY / Hotel Les Nuits / Guess /
Kipling / Phax swimwear / JBC / Thule / Torfs

What I Do
Travel
Fashion
Lifestyle
Family
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Contact
EMAIL:
info@kimvanoncen.com
www.kimvanoncen.com

INSTAGRAM:
instagram.com/kimvanoncen
FACEBOOK:
facebook.com/kimvanoncenofficial

