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Rotterdam, 15 februari 2021

2twintig PR treedt toe tot internationaal netwerk van 3AW

2twintig PR treedt vandaag toe tot het internationale netwerk van communicatiebureau
3AW. Het Rotterdamse PR-bureau wil hiermee zijn sterke profiel in food, retail, consumer
healthcare en zakelijke dienstverlening verder uitbreiden. 3AW telt vanaf vandaag 21
onafhankelijke affiliates wereldwijd en is voor een breed klantportfolio designated
partner in communicatie, digital, design, creatie en event productie.

Na een korte terugval tijdens de eerste maanden van de pandemie trekt sinds afgelopen najaar
de vraag naar PR- en communicatieadvies bij 2twintig weer sterk aan. “Het gaat dan niet alleen
om nationale aanvragen, maar ook om internationale projecten”, aldus Arianne Beekman,
oprichter van 2twintig. “Internationale samenwerking tussen bureaus wordt steeds belangrijker.
Denk aan het delen van expertise en kennis van data en insights bijvoorbeeld, maar ook aan
het uitbreiden van de business. We zijn dan ook erg blij met de samenwerking met 3AW”, aldus
Beekman.

Wereldwijd bereik met lokale voelsprieten
3AW is een full-service communicatiebureau dat inmiddels in 21 landen actief is. De bureaus
die aangesloten zijn bij 3AW zijn onafhankelijk en beschikken over een sterk netwerk en brede
ervaring in de lokale markt. Miguel Ángel Rodríguez, global COO van 3AW: “Ons doel is om
een steeds bredere doelgroep te bereiken met onze internationale diensten. Dankzij ons
netwerk, waarvan 2twintig nu ook onderdeel is, zijn we in staat om onze klanten wereldwijd te
bedienen met gevoel voor en inzicht in de lokale cultuur.”
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OVER 2TWINTIG PR

2twintig PR is een full-service PR-bureau in Rotterdam. In de afgelopen 15 jaar heeft het
bureau een sterk portfolio opgebouwd met opdrachtgevers als Van Oers United, Van Geloven
(Mora), Iglo, Johma, Koninklijke Verkade, Jacobs Douwe Egberts, CB12, Edgard&Cooper,
Page Group, Petrogas E&P Netherlands, Hoppenbrouwers Techniek, Stichting het Vergeten
Kind, Robijn, Pillows Hotels, Playmobil en bol.com. 2twintig adviseert, organiseert en coacht op
het gebied van corporate PR, marketing PR en interne PR, waaronder reputatiemanagement,
crisis- en duurzaamheidscommunicatie, persbenadering, influencer marketing, content creatie
(earned & paid), social media strategie en events.
Voor meer informatie: 2twintig.nl.

Over 3AW
3AW is een onafhankelijke multinational met een breed strategische blik, gespecialiseerd in
communicatie, media, digital solutions, PR, marketing en creatie. De organisatie telt vier
hoofdkantoren in Mexico, Brazilië, de VS en Spanje. Dankzij het brede netwerk van
aangesloten kantoren, is 3AW actief in Europa, Amerika, het Midden-Oosten, India, Azië en
Noord-Afrika. Voor meer informatie: 3aw.com.
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 2twintig PR,

Jochem Rotteveel, 06 10 91 68 97 / jochem@2twintig.nl
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2twintig PR
Oostzeedijk 138

3063 BJ Rotterdam

010-2801555

www.2twintig.nl



2twintig is een creatief en pragmatisch PR-bureau, zonder veel poeha en altijd met een persoonlijke benadering.
Vol energie en met resultaat voor ogen.Voor meer informatie zie www.2twintig.nl
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