
Welkom bij Kiki&Co. 
Wij zijn er om jou te helpen meer
geluksmomenten te brengen in
de dag. In jóuw dag of in de dag
van de gelukkige ontvanger van

één van onze fotolijsten.
 

Je deelt gemakkelijk  foto's en
filmpjes zodat iedereen die je lief
hebt mee kan genieten met wat

jou bezig houdt. Waar je ook bent. 
 

Ons doel: minstens 100.000
mensen die dagelijks

geluksmomenten beleven met de
Kiki&CO fotolijst! 

Deel je
geluksmoment met
wie je lief is, waar

je ook bent! 

Er was eens...

2018

2019

2020

2021

Eerste 'klant': In 2018 geeft Marieke
haar Omi  een digitale fotolijst met
Wifi cadeau. Het leukste cadeau in
jaren!
Marieke verhuist naar Vietnam en en
start Kiki&Co, in samenwerking met
Frameo, de maker van de app. 

De eerste 5.000 klanten in Nederland 
 kochten een Kiki&Co fotolijst.
Dagelijks stromen berichten binnen
van blije klanten.  

Tijd voor uitbreiding! Introductie van
drie nieuwe modellen en uitbreiding
naar Duitsland, België en Engeland. En
het werk samen doen met twee
nieuwe medewerkers, waar onder
broer Michiel

Ons doel: 100.000 tevreden klanten
die dagelijks extra geluksmomenten
beleven met de beelden op hun
Kiki&Co fotolijst. En het leveren van
een structurele bijdrage aan een beter
leven voor kinderen en ouderen in
Vietnam. 
Help je ons mee?!  

Extra 'klanten':  In Vietnam is niet veel
geregeld voor hen die het moeilijk
hebben. Kiki&Co doneert daarom een
deel van de omzet aan een lokaal
goed doel in Vietnam. 
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Geluksmomenten Mijn schoonmoeder heeft geen mobiele telefoon
of computer, alleen de telefoon als

communicatiemiddel. Inmiddels 86 jaar, en
afnemende gezondheid. Helemaal in deze corona

-periode is ze echt alleen, vereenzaamt, in de
negatieve spiraal. Door Kiki&Co is ze weer geheel

betrokken bij het wel en wee van kinderen en
kleinkinderen, ze leeft helemaal mee, ze voelt zich
weer een deel van het geheel, is echt positiever

ingesteld! Dank je wel Kiki! - Lieneke
 

Werkt eenvoudig. Een van de leukste aankopen
van het afgelopen jaar. De familie lijkt dichterbij.
We bekijken onze leukste foto’s vele malen vaker
dan in een boek of doos. Wij zijn erg tevreden en

maken graag reclame. Meerdere kennissen
hebben er ook een aangeschaft. - Marjon

 

door de mooie vormgeving, met een
stijlvol model voor elke smaak

door de hoge kwaliteit en
gebruiksgemak, ook als je niet zo
technisch bent

omdat je niet alleen de ontvanger blij
maakt maar ook een bijdrage doet aan
een beter leven voor alleenstaande
kinderen en ouderen in Vietnam en
Mongolië. Fijn idee toch! 

omdat de Frameo software blijft
ontwikkelen en je vanzelf alle nieuwe
updates in de app  en op je fotolijst krijgt

Onze fotolijsten zijn zo fijn  ...

Hier staan we voor

Design

family time

Avonturen beleven

Quality time

Samenwerken

Geniet

 durven doen
Gezelligheid

Eenvoud & gemak
Kwaliteit

Vier 't leven 
Delen

Wat klanten zeggen Waarom Kiki&CO

Software powered by Frameo 


