
 
 
 

 

 

 

Burson-Marsteller utser ny chef för Public Affairs i EMEA 

 

BRYSSEL, 20 april 2015 - Burson-Marsteller, ledande global PR- och kommunikationsbyrå, har utsett 

Andrew Cecil till att leda företagets affärsområde Public Affairs i Europa, Mellanöstern och Afrika. Han kommer 

att vara baserad i Bryssel där Burson-Marsteller idag är en av de största PR-byråerna med ett team som består 

av mer än 20 nationaliteter.  

 

- Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vårt erbjudande inom Public Affairs i Sverige tillsammans 

Andrew Cecil och teamet i Bryssel. Vi ser stor potential för svenska bolag att vara mer aktiva i sin 

kommunikation med politiker och makthavare inom EU, säger Helena Olsson, VD på Burson-Marsteller 

Sverige.   

 

Andrew Cecil kommer närmast från Amazon där han ledde arbetet med Public Policy i Europa. Tidigare har han 

arbetat på Yahoo! och startade sin karriär i konsultbranschen. Andrew har mer än 20 års erfarenhet av 

ledarskap inom Public Affairs och företagsfrågor, med fokus på områden som teknologi, media och 

detaljhandel.  

 

Burson-Marsteller har kontor i samtliga EU-medlemsländer och nätverket består bland annat av tidigare 

medlemmar i nationella parlament och Europaparlamentet, politiska talespersoner samt högre tjänstemän. År 

2014 blev Burson-Marsteller utsedd till EMEA Public Affairs Agency of the Year i EMEA SABRE Awards.  

 

Andrew Cecil tillträder tjänsten den 18 maj 2015.  
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Om Burson-Marsteller 

Burson-Marsteller grundades 1953 och är en ledande global PR- och kommunikationsbyrå. 
Kunderna erbjuds ett strategiskt tänkande och genomförande av program inom ett komplett utbud av 
tjänster inom PR, public affairs, företagsrykte och krishantering, marknadsföring samt digitala 
strategier. Företaget är representerat genom 73 kontor och 85 partnerfilialer i sammanlagt 110 
länder över sex kontinenter. Burson-Marsteller är en del av Young & Rubicam Group, ett dotterbolag 
till WPP (NASDAQ: WPPGY), ett av världens främsta nätverk av byråer inom 
kommunikationstjänster. 
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För mer information, vänligen kontakta:  

  
Katarina Wallin Bureau 

Chief Operating Officer, Burson-Marsteller EMEA 
Mobile: +32 473 421 141 

 

Andrew Cecil 
Chairman, EMEA Public Affairs Practice  

Mobile: + 32 497 623 000 
 

 
 


