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ΓΙΑ ΤΟ DOCUMENTARY SHOWCASE: MULLY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΙΛΜ
Το Mully είναι η απίστευτη ιστορία του Τσαρλς Μάλι. Αυτός, που γεννήθηκε στην Κένυα
και εγκαταλείφθηκε από τους γονείς του ενώ ήταν ακόμα παιδί, εξελίχθηκε από το να
ζητιανεύει στους δρόμους στο να γίνει εκατομμυριούχος μόνο και μόνο για να αφήσει τα
πάντα προκειμένου να υιοθετήσει και να εκπαιδεύσει χιλιάδες παιδιά του δρόμου.

Αυτό το toolkit δημιουργήθηκε για να σας παρέχει υλικά που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε για να προωθήσετε το Mully σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Link του φιλμ: EL.DocumentaryShowcase.TV/Mully

Επίσημα κανάλια κοινωνικής
δικτύωσης:

Facebook.com/ScientologyTV 
Instagram.com/ScientologyTV 
Twitter.com/ScientologyTV

Hashtags:  #DocShowcase  #Mully

Κανάλι στο YouTube: YouTube.com/Scientology

Κανάλι του Vimeo: Vimeo.com/ScientologyTV

Πακέτο μέσων κοινωνικής
δικτύωσης:

EL.DocShowcase.TV/MullyKit

https://tv.local.hotline.org:6098/series/documentary-showcase/mully/
https://tv.local.hotline.org:6098/el/series/documentary-showcase/mully/
http://www.facebook.com/scientologytv
http://www.instagram.com/scientologytv
http://www.twitter.com/scientologytv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsFrzinS5k6s-cdt7Sfppx7VVs0idWe9Z
http://www.vimeo.com/scientologytv
https://tv.local.hotline.org:6098/el/promotional-resources/documentary-showcase-mully.html


LINK ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ YOUTUBE
Τρέιλερ του Ντοκιμαντέρ Charles «Mully» στο Documentary Showcase (00:36)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DOCUMENTARY SHOWCASE
Θεμελιώδης για τη Scientology είναι μια ανθρωπιστική αποστολή που εκτείνεται σε 200
περίπου χώρες με προγράμματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, την παιδεία, την ηθική, την πρόληψη ναρκωτικών και την αντιμετώπιση
καταστροφών. Για τον λόγο αυτό, το Scientology Network παρέχει μια πλατφόρμα για
ανεξάρτητους κινηματογραφιστές που ασπάζονται ένα όραμα να χτίσουν έναν καλύτερο
κόσμο.

Το Documentary Showcase παρουσιάζει εβδομαδιαίως το ντεμπούτο φιλμ
βραβευμένων ανεξάρτητων κινηματογραφιστών των οποίων ο στόχος είναι να
βελτιώσουν την κοινωνία ευαισθητοποιώντας σε σχέση με κοινωνικά, πολιτιστικά και
περιβαλλοντικά ζητήματα. Το Documentary Showcase προβάλλεται κάθε Παρασκευή
στις 8:00 μ.μ. Ανατολικής Ώρας/Ώρας Ειρηνικού στο Scientology Network.
(Επισκεφθείτε το El.Scientology.TV/schedule για την ημέρα/ώρα στην τοπική σας ζώνη
ώρας.)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Μια δυνατή αληθινή ιστορία της ευσπλαχνίας άνευ ορίων και της αγάπης άνευ
όρων. DocumentaryShowcase.TV/Mully @docshowcase

Όλοι αυτοί είναι τ’ αδέρφια σας – είμαστε μια οικογένεια. @docshowcase

https://www.youtube.com/watch?v=NvADEf8sPyQ
https://www.scientology.tv/schedule
https://tv.local.hotline.org:6098/series/documentary-showcase/mully/


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 scientology.tv και είναι διαθέσιμο μέσω δορυφορικής
τηλεόρασης, εφαρμογών κινητού τηλεφώνου και μέσω πλατφορμών Roku, Amazon Fire
και Apple TV. scientology.tv/apps

http://www.scientology.tv/
http://www.scientology.tv/apps

