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Večer s přáteli…ale kdo ovládá můj vibrátor? 

Sex na dálku a erotika bez limit vám přináší REMOTYCA 
 

V březnu tohoto roku, největší značka sexuálních pomůcek, Satisfyer a erotická platforma BERLINABLE 
vyhlásily literární soutěž o nejlepší erotické povídky 'příběhy o sexu na dálku s app connect'. 

 
Satisfyer Connect je bezplatná, často oceňovaná, aplikace vytvořená společností Satisfyer, se kterou 
můžete ovládat vlastní nebo partnerovu erotickou pomůcku na dálku. V 17 zemích, se kreativní lidé 
touto funkcí nechali inspirovat a napsali přes 100 erotických povídek. To dalo vzniku úplně novému 
druhu erotiky: REMOTYCA. 
 
Od 13. srpna lze na webové platformě BERLINABLE bezplatně najít více než 82 příběhů REMOTYCA, 
přičemž nejlepší příběhy jsou k dispozici také v aplikaci Satisfyer Connect. 
 
Příběhy v angličtině a němčině najdete v seznamu skladeb na Satisfyer Spotify. Bezplatná aplikace 
Satisfyer Connect se neustále vyvíjí a rozšiřuje s ohledem na potřeby svých zákazníků, aby poskytla 
bezpečný a nepopsatelný sexuální zážitek. 
 
Megwyn White, ředitelka pro vzdělávání a kvalifikovaná klinická sexuoložka : ‘’Nejnovější výzkumy 
ukazují, že zejména ženy jsou citlivější na takzvané„ rámování “, které je zaměřené spíše na kontext 
sexuálních fantazií a vytváření stimulů, než pouze spoléhání se pouze na vizuální vjemy. Zvuková 
nebo psaná erotika v tomto procesu hraje důležitou, protože není tak smyslně dominantní jako např. 
vizuální narážky jako porno, které ale často získávají převahu. S erotickými příběhy nebo audio 
erotikou je mysl volnější a vyplňuje mezery mentálními obrázky a sexy myšlenkami.” 
 
Každý příběh od 54 autorů, z nichž 26 jsou ženy a 2 nebinární autoři, je svým způsobem jedinečný, od 
vanilky a polyamory po BDSM a exhibicionismus. 
 

Giada Armani, zakladatelka BERLINABLE: " Lidé chtějí 

sex, který není jen konzumací, ale vzájemný a 

kreativní. Úspěch naší soutěže REMOTYCA je toho 

důkazem. Je zejména důležité, že většinu příběhů 

předložily ženy. Jsme silou, která přináší revoluci v 

dalším odvětví, kde dominují muži." 
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Tyto tři příběhy REMOTYCA vám umožní nahlédnout do světa vzdálené erotiky, ale všechny 

příběhy najdete na https://berlinable.com/remotyca : 

The Wardrobe od Kelvina Sparkse (he/him), UK 

 #transgender #bdsm #bondage #poly 

Kelvin píše o speciální hře v polyamorním kruhu přátel. Protagonista Luke je svázaný, zavřený 

ve skříni a musí hádat, kdo z jeho tří přátel momentálně ovládá vibrátor. Jak dobře zná své 

bezprostřední okolí?  

The Bedroom Boot Camp od Iana Foxe 

 #hetero #longdistance #couplefun  

Denny musí říct své přítelkyni Jance, že bude muset na šest měsíců pracovně odcestovat. Ta z toho 

nemá vůbec žádnou radost, ale již má připraveno mimořádné řešení. To je začátek boot kempu 

v ložnici ... 

I Do od Lilith K. Duatové 

#gay #love #firstweddingnight 

Jamie a Brook žijou daleko od sebe, ale nechtějí déle čekat a vezmou se prostřednictvím 
videohovoru. První svatební noc je oslazena Satisfyer Sexy Secret ...  

 
-Konec -  

 
Notes to editors: 
 

Poznámka 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 
  
About BERLINABLE 

https://berlinable.com/remotyca
http://www.satisfyer.com/


BERLINABLE je první platforma na světě pro exkluzivní erotické umění, audio a elektronické knihy. 
Společnost BERLINABLE, která byla založena v Berlíně, hlavním městě potěšení a rozkoše, podporuje 
novou revoluci sexuálních technologií a sexuálního wellness prostřednictvím uměleckých erotických 
médií, která vytvořilo 70 nezávislých autorů a 40 fotografů z 20 zemí. BERLINABLE magazín 
SEX&SOCIETY poskytuje pohled do zákulisí inspirativního, avantgardního hnutí s posláním učinit svět 
lepším místem. 
 
REMOTYCA for the eye 
Each short story has its own artfully staged cover, provided by international independent 

photographers. A selection is available until the end of September 2021 in the BERLINABLE gallery in 

Bikini Berlin, at the world-famous Bahnhof Zoo. The high-quality prints are provided by Bilder.de. 
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