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Satisfyer rozšiřuje patent technologii Airpulse do Japonska 

  

Satisfyer, jedna z předních světových společností v oblasti sexuálního zdraví, rozšiřuje formální uznání 
své technologie Airpulse do Japonsko. Od 2. června tohoto roku je technologie Airpulse, kterou 
vyvinula společnost Satisfyer, patentována a tím pádem I právně chráněná v Japonsku, stejně jako v 
mnoha jiných zemích. Mezi pomůcky, které využívají tuto technologii patří také světoznámý 
bestseller Satisfyer Pro 2, kterého se od roku 2016 celosvětově prodalo více než 25 milionů kusů a je 
tak jedním z nejznámějších produktů s více než 100 tisíci recenzemi na Amazonu. 

 Satisfyer chce uspokojit všechny potřeby svých zákazníků, a proto se snaží zářit největším portfoliem 
produktů na trhu sexuálního wellness na celém světě – nabízí více než 200 produktů Satisfyer. Patent 
pokrývá všechny produkty v nabídce, které využívají výše uvedenou technologii. Proto bude Satisfyer 
pokračovat v patentování a naváže již dokončené patenty v Evropě i Austrálii, Kanadě, Mexiku, Jižní 
Africe a Rusku. 
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Poznámky pro novináře:    
  
O značce Satisfyer 
 
Satisfyer je významná značka na poli sexuálního wellness, která propojením technologických inovací a 
sexuálního zdraví přináší zákazníků příjemné prožitky, které působí na různé smysly. Satisfyer byl 
založen v roce 2016 a stal se průkopníkem ve svém odvětví. Mezi hlavní myšlenky a poselství patří, že 
sexuální zdraví je pro každého bez ohledu na jeho pohlavní identitu, socioekonomické prostředí, věk 
nebo pohlaví a schopnosti. 
 
Jako nejrychleji rostoucí značka sexuálního wellness na světě je Satisfyer nyní k dispozici ve více než 
100 zemích s více než 200 produkty a více než 190 cenami za design. Satisfyer nabízí nejkomplexnější 
a nejobsáhlejší sortiment vysoce kvalitních a inovativních produktů, za dostupné ceny. Oceněná 
inovace společnosti, Satisfyer Connect, je bezplatná aplikace, která integruje dotykovou, zvukovou a 
haptickou zpětnou vazbu a umožňuje uživatelům prozkoumat vytváření vlastních personalizovaných 
programů potěšení a bezproblémově ovládat zařízení partnera. Společnost Satisfyer je lídrem na trhu 
v mnoha zemích díky svému hlavnímu produktu Satisfyer Pro 2 s více než 25 miliony prodaných ks od 
roku 2016 a 100 000+ recenzí na Amazonu. Pro více informací navštivte www.satisfyer.com 
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