
 

SCIENTOLOGY MEDIA PRODUCTIONS 
4401 West Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90027 • (323) 210-1700 • scientology.tv 
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DESTINATION: SCIENTOLOGY, ΚΑΟΣΙΟΥΝΓΚ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ 

Η Καοσιούνγκ είναι ένας πολυσύχναστος δήμος στην Ταϊβάν που είναι γνωστός 
για τη μαγευτική φαντασμαγορία του πολιτισμού του και την ομορφιά του 
φυσικού του τοπίου που προκαλεί δέος. Η Εκκλησία της Scientology είναι 
αφιερωμένη στο να βοηθάει την εξελισσόμενη κοινότητα να συνεχίζει να 
ακμάζει. 

Αυτό το toolkit δημιουργήθηκε για να σας παρέχει υλικά που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε για να προωθήσετε το Destination: Scientology, Καοσιούνγκ 
σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
 

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

Link του επεισοδίου:  EL.DestinationScientology.TV/Kaohsiung 

Επίσημα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης: 
      Facebook.com/ScientologyTV  
      Instagram.com/ScientologyTV 
      Twitter.com/ScientologyTV 

Hashtags:    #DestinationScientology #GoPlaces 
     #Taiwan 
Κανάλι της Scientology στο YouTube:  
      YouTube.com/Scientology 
Πακέτο μέσων κοινωνικής δικτύωσης: 
      EL.DestinationScientology.TV/KaohsiungKit 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 

«Αυτή είναι η Ασία, Προορισμός Ταϊβάν». 
«Διασχίστε όλο τον κόσμο ως την πλούσια Άπω Ανατολή». 
«Δείτε τις αρχαίες παραδόσεις που συναντούν τη Scientology». 
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«Είναι το πνεύμα της Ταϊβάν».  
«Για να βάλω μια δόση μαγείας στη ζωή όλων και να τους αλλάξω προς το 
καλύτερο». 
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ YOUTUBE 

Destination Scientology: Kaohsiung Night Market, Travel & Culture (00:36) 
 

 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DESTINATION: SCIENTOLOGY 

Το Destination: Scientology του Scientology Network είναι μια εβδομαδιαία 
ταξιδιωτική σειρά που μεταφέρει τους θεατές στο εσωτερικό των Εκκλησιών 
της Scientology σε όλο τον κόσμο και αποκαλύπτει τι καθιστά την καθεμία 
μοναδική. Κάθε επεισόδιο φέρνει τον τηλεθεατή μέσα σε μια νέα Εκκλησία της 
Scientology, προβάλλοντας την ποικιλομορφία των Εκκλησιών μας και τη 
συνεργασία που συνδέει την καθεμία στον ιστό της τοπικής κοινότητας. Το 
Destination: Scientology προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 9:00 μ.μ. Ανατολικής 
Ώρας/Ώρας Ειρηνικού στο Scientology Network. (Επισκεφθείτε το 
EL.Scientology.TV/schedule για την ημέρα/ώρα στην τοπική σας ζώνη ώρας.) 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ SCIENTOLOGY NETWORK  

Το Scientology Network έκανε το ντεμπούτο του στις 12 Μαρτίου 2018. Από 
την έναρξή του, το Scientology Network έχει προβληθεί σε 237 χώρες και 
περιοχές σε όλο τον κόσμο σε 17 γλώσσες. Ικανοποιώντας την περιέργεια των 
ανθρώπων σχετικά με τη Scientology, το δίκτυο μεταφέρει τους θεατές σε έξι 
ηπείρους, αναδεικνύοντας την καθημερινή ζωή των Σαηεντολόγων· δείχνοντας 
την Εκκλησία ως έναν παγκόσμιο οργανισμό· και παρουσιάζοντας τα 
προγράμματα κοινωνικής βελτίωσης της Εκκλησίας που έχουν αγγίξει τις ζωές 
εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Το δίκτυο επίσης προβάλει 
ντοκιμαντέρ από ανεξάρτητους κινηματογραφιστές που αντιπροσωπεύουν ένα 
δείγμα πολιτισμών και θρησκειών, αλλά μοιράζονται τον κοινό σκοπό να 
ανυψώσουν κοινότητες. 

Το Scientology Network, που μεταδίδεται από το Scientology Media 
Productions, το παγκόσμιο κέντρο μέσων ενημέρωσης της Εκκλησίας στο Λος 
Άντζελες, μπορεί να μεταδοθεί μέσω διαδικτύου στο EL.Scientology.TV και 
είναι διαθέσιμο μέσω δορυφορικής τηλεόρασης, εφαρμογών κινητού 
τηλεφώνου και μέσω πλατφορμών Roku, Amazon Fire και Apple TV. 
EL.Scientology.TV/apps 


