LLYC firma un acord de col·laboració amb la
consultoria estratègica Pampliega & Associats



Pampliega & Associats és la primera firma de consultoria estratègica en
comunicació a Andorra
A través d’aquesta aliança, ambdues companyies compartiran el conjunt de
coneixements i experiència acumulats al llarg de la seva trajectòria que puguin
resultar d’interès per al desenvolupament de nous negocis

Andorra
6 de març de 2020
LLYC, firma global de consultoria de comunicació i assumptes públics, ha firmat un acord de
col·laboració amb Pampliega & Associats, primera firma de consultoria estratègica en
comunicació a Andorra. L’objectiu d’aquesta associació és posar en comú els seus coneixements
i experiència, crear sinergies en benefici dels seus clients i aprofitar oportunitats d’interès per
als respectius negocis.
Tant LLYC com Pampliega & Associats comparteixen una visió estratègica i global a l’hora
d’assessorar les companyies envers els desafiaments reputacionals.
María Cura, sòcia i directora general de LLYC a Barcelona, ha destacat que “amb aquest acord
de col·laboració, LLYC reforça la seva proposta de valor incorporant la professionalitat que
Pampliega & Associats ha demostrat en la seva trajectòria, i que s’ha fet palesa en projectes
d’èxit per a clients institucionals i corporatius. Aquesta nova aliança és el resultat del nostre
compromís ‘glocal’, d’oferir solucions globals amb un profund coneixement de les comunicats
locals i d’altres territoris en els quals operen els nostres clients actuals i potencials”.
Elena Pampliega, sòcia fundadora i directora de Pampliega & Associats, ha afegit que “la
col·laboració amb LLYC suposa una gran oportunitat i aporta valor a la nostra ferma voluntat de
crear i evolucionar gràcies al talent de cada individu, de l’equip i a la força de cada projecte. A
l’igual que LLYC, a Pampliega & Associats estem convençuts que la col·laboració sempre és una
via que suma i per això estrenyem vincles amb d’altres organitzacions de reconegut prestigi.
Estic segura que els nostres clients se’n veuran molt beneficiats i junts serem capaços de
gestionar grans reptes i assolir importants fites”.

Sobre Pampliega & Associats
Elena Pampliega, amb una trajectòria professional de més de 20 anys en l’àmbit de la
comunicació corporativa, marca i sostenibilitat, va fundar Pampliega & Associats amb el
propòsit d’aportar una gestió global de la reputació al client final.
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Avui, Pampliega & Associats és la primera firma en consultoria estratègica en comunicació al
Principat d’Andorra i ofereix serveis especialitzats en comunicació estratègica, reputació
corporativa, gestió de crisis i Project Management Services.
Qualsevol procés de comunicació ha de proporcionar al client un servei d’acompanyament d’alt
valor afegit a través d’una visió global i transversal de l’organització i el coneixement del negoci.
P&A posa el focus de la seva activitat en l’estratègia de posicionament i la contribució al negoci
per generar i preservar la reputació i la rellevància de marca en entorns altament canviants i
competitius.
L’estratègia, la professionalitat, el compromís, la lleialtat, l’honestedat i la passió pel treball, així
com l’actitud amb la que es gestionen els reptes, són els seus millors aliats per refermar
relacions a llarg termini.

Sobre LLYC
LLYC és una firma global de consultoria de comunicació i assumptes públics que ajuda els seus
clients a prendre decisions estratègiques en un context disruptiu i incert en el que vivim, tenint
en compte el seu impacte reputacional. Col·labora amb ells, de forma proactiva, amb la
creativitat i seniority necessaris perquè puguin executar-les, minimitzant els riscos i aprofitant
les oportunitats. D’aquesta manera, contribueix a que aconsegueixin assolir les seves fites de
negoci a curt termini i a fixar una ruta, amb visió de llarg termini, per defensar la llicència social
per operar i augmentar el seu prestigi.
En l’actualitat, té oficines a Argentina, Brasil (São Paulo i Río de Janeiro), Colòmbia, Xile, Equador,
Espanya (Madrid i Barcelona), Estats Units (Miami, Nova York i Washington DC), Mèxic, Panamà,
Perú, Portugal i República Dominicana. A més, ofereix serveis a través de companyies afiliades a
Bolívia, Paraguai, Uruguai, Veneçuela, Costa Rica, Guatemala, Hondures, El Salvador i Nicaragua.
Les dues publicacions líders del sector situen a LLYC entre les companyies de comunicació més
importants del món. És la número 42 por ingressos a nivell mundial segons el Global Agency
Business Report 2019 de PRWeek i ocupa la posició 49 del Ranking Global 2019 elaborat per The
Holmes Report.
Entre els reconeixements assolits pels resultats de la gestió de la reputació i negoci dels seus
clients, destaca el premi com a Consultoria de Comunicació de l’Any a América Llatina i Europa
(International Business Awards 2019).
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