
 

  
 
 

 

 
Uma noite com amigos...mas quem está a controlar o meu 

vibrador? 
REMOTYCA proporciona-lhe sexo remoto e erotismo sem limites  

 
Lisboa, 6 de Agosto 2021: No início de Março, a maior marca mundial no campo do bem-estar sexual 
Satisfyer e a plataforma erótica BERLINABLE apelaram à criação e apresentação de 'contos eróticos de 
aplicação remota'. 
 
Com a aplicação Satisfyer Connect, os brinquedos sexuais podem ser controlados à distância. Com 
base nisso, em mais de 17 países, almas criativas realizaram mais de 100 histórias eróticas que resultou 
num novo género erótico: REMOTYCA. 
 
A partir de 13 de Agosto, mais de 82 histórias REMOTYCA, em inglês e alemão, podem ser encontradas 
gratuitamente no site da BERLINABLE, e uma seleção das melhores na aplicação da Satisfyer Connect 
e na playlist da Satisfyer no Spotify.  
 
Megwyn White, Diretora de Educação na Satisfyer e Sexóloga Clínica Certificada: "A 
investigação mais recente sugere que as mulheres em particular são mais sensíveis a 
este chamado "enquadramento", em torno de fantasias sexuais e criação de estímulos, 
em vez de confiarem apenas em estímulos visuais. O erotismo áudio ajuda neste 
processo - sugestões visuais como a pornografia podem muitas vezes ganhar 
vantagem. Com a Audioerotica a mente é mais livre, preenchendo as lacunas com 
imagens mentais e pensamentos sensuais". 
 
Cada história dos 54 autores, 26 dos quais são do sexo feminino e 2 não binários, é 
única à sua maneira, variando do poliamor ao BDSM e ao exibicionismo. 
 

 Armani, fundadora da BERLINABLE: "As pessoas 

querem sexo que não seja apenas consumo, mas 

intercâmbio e criatividade. O sucesso do nosso 

concurso REMOTYCA é a confirmação. É 

particularmente significativo que a maioria das 

histórias tenha sido apresentada por mulheres. Nós 

somos a força que está a revolucionar outra indústria 

dominada pelos homens". 

 

As três próximas histórias REMOTYCA dão-lhe uma visão geral do mundo do erotismo remoto 

e pode encontrar todas em https://berlinable.com/remotyca .  

https://www.satisfyer.com/de/satisfyer-connect-app/
https://www.satisfyer.com/de/satisfyer-connect-app/
https://berlinable.com/remotyca


 

O guarda-roupa por Kelvin Sparks (ele/dele), UK 

 #transgender #bdsm #bondage #poly 

Kelvin escreve sobre um jogo especial num círculo poliamoroso de amigos. O protagonista Luke 

está amarrado, fechado num armário e tem de adivinhar quais dos seus três amigos está a 

controlar o vibrador. Quão bem conhece ele realmente o seu ambiente mais próximo? 

O Quarto do Acampamento por Ian Fox 

 #hetero #longdistance #couplefun  

Denny tem de dizer à sua namorada Janka que vai trabalhar durante meio ano para o estrangeiro. 

Ela não está nada satisfeita com isso, mas já tem uma solução excecional pronta. Este é o início do 

Quarto do Acampamento... 

Eu faço por Lilith K. Duat 

#gay #amor #noitedenúpcias 

Jamie e Brook estão fisicamente separados, mas não querem esperar mais tempo e casam 
através de Videochamada. A primeira noite de núpcias é adoçada por um Satisfyer Sexy 
Secret... 

 
  

 
 
Sobre a Satisfyer    
 

Combinando inovação tecnológica e saúde sexual, a Satisfyer é uma marca de bem-estar sexual 

dedicada a criar experiências prazerosas e multissensoriais aos consumidores. Fundada em 2016, a 

Satisfyer é a maior marca global de bem-estar sexual que defende que a saúde sexual é para todos, 

independentemente da sua orientação sexual, nível socioeconómico, idade ou género. 

Como a marca de bem-estar sexual de crescimento mais rápido em todo o mundo, a Satisfyer está 

agora disponível em mais de 100 países, com mais de 200 produtos e mais de 190 prémios de design. 

A Satisfyer oferece o leque mais abrangente e robusto de produtos inovadores e de alta qualidade, 

tudo a preços acessíveis. A premiada inovação da marca, Satisfyer Connect, é uma aplicação gratuito 

que integra toque, som e feedback tátil, permitindo que os utilizadores criem os seus próprios 

programas de prazer personalizados e controlem virtualmente o dispositivo de um parceiro. A 

aplicação é constantemente atualizada e oferece novas experiências de utilização dos produtos 

Satisfyer habilitados para a mesma. Lidera a categoria em muitos países, devido ao seu produto 

principal, o Pro 2, com mais de 25 milhões de unidades vendidas desde 2016 e mais de 100 mil 

avaliações na Amazon. 

 
  
Sobre a BERLINABLE 
BERLINABLE é a primeira plataforma mundial de arte erótica exclusiva, áudio e eBooks. Fundada 

em Berlim, a capital do hedonismo, a BERLINABLE alimenta a nova revolução SexTech & sexual 

https://berlinable.com/


 

wellness com erotismo artístico, criada por 70 autores independentes e 40 fotógrafos de 20 

países. A revista BERLINABLE SEX&SOCIETY dá uma visão dos bastidores de um movimento 

inspirador e vanguardista com a missão de tornar o mundo um lugar melhor. 

 

Cada conto tem a sua própria capa artisticamente encenada, fornecida por fotógrafos internacionais 

independentes. Uma seleção está disponível até ao final de Setembro de 2021 na galeria 

BERLINABLE, em Berlin, no mundialmente famoso Jardim Zoológico Bahnhof. As impressões de alta 

qualidade são fornecidas pela Bilder.de. 

 


