De ambassade in Maleisië werkt nauw samen met
de Malaysian Dutch Business Council. Deze
business hub is al 25 jaar een waardevolle partner
voor Nederlandse ondernemers.

Marianne Elissen

Maleisië en Saoedi-Arabië winnaars Ambassadeprijs 2020

MDBC ondersteunt
nieuwkomers op
Maleisische markt

De posten van Maleisië en Saoedi-Arabië zijn de winnaars van de Ambassadeprijs 2020.
Zij behoren hiermee tot de beste diplomatieke posten in het buitenland. Deze prijs wordt
iedere twee jaar uitgereikt door de ondernemersverenigingen MKB-Nederland, VNO-NCW
en evofenedex. Hieronder zoomen we in op Maleisië.
De selectie van de winnaars gebeurt op basis
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