Darb w Dar is a project that targets youth and women
and aims to promote sustainable ecotourism
development in the Denniyeh area located in the North
of Lebanon. It includes two tracks:

Youth | 18 to 29 years old
provides entrepreneurship training and
mentoring support to youth aged 18 to 29
years old who have already established small
businesses or would like to develop new and
innovative ones to further promote ecotourism
in Denniyeh.

Women | 30 years old and above
provides training to women in Denniyeh and
aims to promote local guest-housing and
hospitality services which will help them
generate an income while encouraging
tourism in the area.

The attached visuals and video to the email can be shared by partners on their social media
pages for outreach purposes.
Make sure that EACH post should include the following:

1- Disclaimer[! ] – To be added at the end of EACH post caption/text.
This project is part of the Local Development Programme for Urban Areas in North Lebanon
(UDP_NL) and implemented in partnership with @injazlebanon . UDP_NL is co-funded by the
European Union and Germany . It is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) in partnership with the Ministry of Social Affairs.

( مشروع درب ودار هو جزء من برنامج التنمية المحلية للمناطق الحضرية في شمال لبنانUDP_NL) ويتم تنفيذه بالشراكة
 يتم تمويل. مع إنجاز لبنانUDP_NL  يتم تنفيذه بواسطة،(بشكل مشترك من قبل االتحاد األوروبي وألمانياGIZ) بالشراكة مع
وزارة الشؤون االجتماعية.

1- Tag the partners in your posts!

Instagram

Facebook

Twitter

INJAZ Lebanon:

@injazlebanon

@injazlebanon

@injazlebanon

European Union:

@euinlebanon

@EUinLebanon

@EUinLebanon

@germanyinlebanon

@GermanEmbassyBeirut

@GermanEmbBeirut

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit
(GIZ)

-

@gizprofile

@giz_gmbh

Ministry of Social Affairs (Mosa):

-

@ministryofsocialaffairs

-

Germany:

2- Call To Action
Registration link: bit.ly/darbwdar or call 76444627

Download here: https://drive.google.com/file/d/1SllqXwxOdsMTIBWpKRHRDeaGzFEEyYK/view?usp=sharing
هل تحلم بجعل الضنيـــــــــة مركزاً للسياحة البيئية في شمال لبنان؟ هــل لديــــــــــــك
مشـــــــــــــــروع أو فكــــــرة ترغــــــب في تطويرهـــــــا؟

تسجل اآلن في مشروع درب ودار الجديد بالتعاون مع @ injazlebanonوشارك في
اتلدريبات على ريادة االعمال وكيفية اطالق المشاريع التي تهدف الى تنمية السياحة
الريفية في منطقة #الضنية!
درب ودار مفتوح لسكان الضنية وجوارها وفق مسارين:
✔ مسار الدرب :شباب وشابات| بين  18و 29سنة
✔مسار الدار :نساء |  30سنة وما فوق

للتسجيلbit.ly/darbwdar :
أو االتصال بـ 76444627
مشروع درب ودار هو جزء من برنامج التنمية المحلية للمناطق الحضرية في شمال
لبنان ) (UDP_NLويتم تنفيذه بالشراكة مع إنجاز لبنان .يتم تمويل  UDP_NLبشكل
مشترك من قبل االتحاد األوروبي وألمانيا ،يتم تنفيذه بواسطة )(GIZبالشراكة مع وزارة
الشؤون االجتماعية.

@injazlebanon @euinlebanon @germanyinlebanon #Denniyeh
#livelovedenniyeh

Download here:
https://drive.google.com/drive/folders/1pR_q8TdbrkbAnREdqT0DBz59qRccbXFD?usp
=sharing

You can share the below in separate posts, or share them as “multiple photos” on instagram
following the below order.

Feel free to edit or suggest new ones
A
هل تحلم بجعل الضنيـــــــــة مركزاً للسياحة البيئية في شمال لبنان؟ هــل لديــــــــــــك
مشـــــــــــــــروع أو فكــــــرة ترغــــــب في تطويرهـــــــا؟
تسجل اآلن في مشروع درب ودار الجديد بالتعاون مع @ injazlebanonوشارك في اتلدريبات
على ريادة االعمال وكيفية اطالق المشاريع التي تهدف الى تنمية السياحة الريفية في منطقة
#الضنية !
درب ودار مفتوح لسكان الضنية وجوارها وفق مسارين:
✔ مسار الدرب :شباب وشابات| بين  18و 29سنة
✔مسار الدار :نساء |  30سنة وما فوق
للتسجيلbit.ly/darbwdar :
أو االتصال بـ 76444627
مشروع درب ودار هو جزء من برنامج التنمية المحلية للمناطق الحضرية في شمال لبنان
)(UDP_NLويتم تنفيذه بالشراكة مع إنجاز لبنان .يتم تمويل  UDP_NLبشكل مشترك من قبل
االتحاد األوروبي وألمانيا ،يتم تنفيذه بواسطة )(GIZبالشراكة مع وزارة الشؤون االجتماعية.
#DarbwDar #Denniyeh #livelovedenniyeh

B
درب ودار هو مشـــــروع يهــــدف إلى تعزيـــــز التنميــة المستدامة للسياحـة الريفية في
منطقـــة الضنيـــــة في شمــــــال لبنـــــــان عبر إشراك السكـــان المحليين أو من الجوار من
شابات وشباب ونساء !

شاركنا اآلن اذا كانت لديك فكرة أو مشروع سياحي قائم في منطقة #الضنية وتريد تطويره.
للتسجيلbit.ly/darbwdar :
أو االتصال بـ 76444627
مشروع درب ودار هو جزء من برنامج التنمية المحلية للمناطق الحضرية في شمال لبنان
)(UDP_NLويتم تنفيذه بالشراكة مع إنجاز لبنان .يتم تمويل  UDP_NLبشكل مشترك من قبل
االتحاد األوروبي وألمانيا ،يتم تنفيذه بواسطة )(GIZبالشراكة مع وزارة الشؤون االجتماعية.
#Denniyeh #livelovedenniyeh #DarbwDar

C
#DarbwDar aims to promote rural tourism in #Denniyeh by engaging local youth and women to develop eco-touristic projects and
guest-housing services.
The project involves two different tracks:
✔ Darb track: Youth | 18 to 29 years old
✔ Dar track: Women | 30 years and above
Register here to attend our info session in Denniyeh bit.ly/darbwdar or call 76444627
#DarbwDar project is part of the Local Development Programme for Urban Areas in North Lebanon (UDP_NL) and implemented in
partnership with @injazlebanon . UDP_NL is co-funded by the European Union @euinlebanon and Germany @germanyinlebanon.
It is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in partnership with the Ministry of Social
Affairs. #Denniyeh #livelovedenniyeh

