Ann Vancoillie, CEO van Creaplan & Aluvision en ‘zondagskind’

American dream waargemaakt
Bart Vancauwenberghe - freelancejournalist

'The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams'… Deze quote hangt in het kantoor van
Ann Vancoillie. De onderneemster afkomstig uit Kortemark gaat met deze lijfspreuk door het leven, slaagt er
intussen in om de wereld rond te reizen en op die manier een kinderdroom waar te maken. Daarnaast bouwde
ze, met haar levenspartner Dirk Deleu, Aluvision en Creaplan uit, twee gezonde en expansieve ondernemingen
die het ook internationaal goed doen. "Het geeft enorm veel voldoening om, na mijn studies in de Verenigde
Staten, daar nu met succes een internationale antenne van ons bedrijf te openen."
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Het is de manier waarop
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Bio Ann Vancoillie
• Studies:
Communicatiewetenschappen
(Antwerpen), Marketing & PR (Boston).
• Getrouwd met Dirk Deleu, moeder
van drie kinderen.
• Aluvision: ontwikkeling en productie
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voor standenbouw, interieurs en de
evenementensector.
• Creaplan: productie van beurs
standen, displays en interieurs.
• Aantal medewerkers: 110 over alle
vestigingen heen (Nazareth, Deinze,
Atlanta).
• In 2018 verhuizen de bedrijven naar
bedrijventerrein Evolis in Kortrijk.
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