Chame os seus amigos escritores! Chegou uma Excitante
Competição Internacional

A Satisfyer e a BERLINABLE lançam uma campanha internacional para as melhores
histórias eróticas

13 de Abril de 2021: Se já leu os famosos livros das “50 Sombras” e pensou “eu poderia fazer
isto?” não procure mais. A marca de tecnologia e bem-estar sexual Satisfyer juntou-se à
plataforma erótica alemã? BERLINABLE para lançar um concurso internacional de pequenos
contos eróticos. Entre 19 de abril e 2 de maio, os participantes são convidados a enviar as suas
próprias histórias eróticas inspiradas na função remota da aplicação Satisfyer Connect. Para
participar basta aceder a este link: https://www.satisfyer.com/pt/historias-eroticas/
Tudo o que os participantes precisam de fazer é resumir as suas histórias eróticas em 800-1200
palavras e os primeiros 100 participantes ganharão um voucher de 10€ bem como a
oportunidade de ganhar um Satisfyer Sexy Secret (um vibrador Lay-on) ou um Satisfyer Royal
One, assim como um ano de acesso livre à plataforma BERLINABLE. As melhores histórias serão
publicadas no BERLINABLE e na aplicação Satisfyer Connect.

Megwyn White, Diretora de Education & Training na Satisfyer e
Sexóloga Clínica Certificada, afirma: “É muito importante expressar
nossos desejos sexuais. Esta é uma das razões pelas quais lançamos
a aplicação Satisfyer Connect, para ajudar os casais a manterem-se
em contato sexualmente, por exemplo, durante os confinamentos,
não importa onde estejam. E também para tornar mais fácil para os
solteiros descobrirem com autoconfiança a sua própria sexualidade
e trocar ideias com outras pessoas, por exemplo, no chat da
aplicação Satisfyer Connect. "
Com muitas pessoas a serem forçadas a ter relações à distância no
último ano, tornou-se muito importante descobrir como satisfazer
os desejos sexuais remotamente. Com a aplicação Satisfyer Connect
existe essa oportunidade através do controlo remoto de aparelhos sexuais. E para tornar a
experiência ainda mais intensa, a aplicação permite que os casais se olhem nos olhos numa
chamada virtual segura e até que coloquem as vibrações ao ritmo da música
A BERLINABLE publica histórias e arte eróticas independentes com curadoria. Com mais de 350
e-books e capas de arte, o projeto é uma parte única do crescente movimento de tecnologia
sexual e bem-estar sexual.

A fundadora Giada Armani deseja facilitar o
desenvolvimento social através da editora
Erotica: "Sexo não é o problema da nossa
sociedade, sexo é a solução. Só temos que
aprender a comunicar os nossos desejos e
experiências abertamente e a aceitar outras
pessoas em todas as suas cores e diversidade."

Para obter mais informações, visite www.satisfyer.com
- Fim -

Sobre a Satisfyer
A Satisfyer é uma marca de bem-estar sexual que combina inovação tecnológica e saúde sexual,
dedicada a criar experiências prazerosas e multissensoriais para os consumidores. Fundada em
2016, a Satisfyer marcou a tendência na indústria proclamando que a saúde sexual é para todos,
independentemente da orientação sexual, origem socioeconómica, idade, género e
capacidades. A grande variedade de dispositivos de alta qualidade a preços acessíveis incluem
mais de 200 produtos, disponíveis em mais de 100 países e que contam com 180 prémios de
design. A Satisfyer lidera o sector em muitos países graças ao facto de que o produto estrela, o
Satisfyer Pro 2, é o dispositivo de bem-estar sexual mais vendido do mundo. Para mais
informação visite o site https://www.satisfyer.com/pt/.

Sobre a BERLINABLE
BERLINABLE é a primeira plataforma mundial exclusiva de erotismo - arte, áudio, e-books.
Fundada em Berlim, a capital do hedonismo, a BERLINABLE está a alimentar a nova revolução
de SexTech e bem-estar sexual com erotismo artístico. Criada por 70 autores independentes e
40 fotógrafos de 20 países. A revista BERLINABLE SEX & SOCIETY aborda temas acerca de um
movimento inspirador e vanguardista com a missão de tornar o mundo um lugar melhor.
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