
V DUBNU OVLÁDNE PRAHU NEJVĚTŠÍ EROTICKÝ
VELETRH VE STŘEDNÍ EVROPĚ. UŽ POŠESTÉ!

Doba covidová přinesla nechtěnou dvouletou pauzu, ale Erotický veletrh Erofest se
letos v dubnu vrací zpět do Prahy! Ve dnech 22. a 23. 4. ovládne už pošesté pražské
PVA EXPO Praha, kde má již dlouhodobě své zázemí.

BOHATÝ CELODENNÍ PROGRAM

Erotický veletrh Erofest při posledním ročníku navštívilo téměř 20 000 návštěvníků a to ho
posunulo na první příčku mezi veletrhy ve střední Evropě. Velkou zásluhu na tom má
doprovodný program, kde se odehrávají pikantní vystoupení známých pornohereček,
největších striptýzových klubů v ČR, ale i tajuplná sexy vystoupení burlesek či akrobatických
tanečnic. I ženy potěší své smysly. Letos si v rámci turné pánská strip skupina Men4Queen
připravila doposud nejlepší show, do které zapojí přímo i divačky.

I mimo hlavní stage toho bude dost ke sledování. Bugshop.cz se postará o dvoudenní
Shibari podívanou na stejnojmenné Shibari Stage, kde vystoupí známí riggeři jako Nikoleta
Ginger, Edna, Borg, Bugtcher, Kaord a Noirot. O kousek vedle bude probíhat Darling
Cabaret Car Wash, kde se s nimi na korbě Fordu vystřídá i show Lady Gang s otrokyní.

PORNOHEREČKY A PORNOHERCI KAM SE PODÍVÁŠ

Dellai Twins, Florane Russell, Lady Dee, Tarra White, Alexis Crystal, Daisy Lee,
Daphne Klyde, Lady Gang, Zuzu Sweet, Valentina Sierra, Barbara Bieber, Quinn
Diamond, Jarushka Ross. Slavné porno ikony, které budete moci osobně potkat, popovídat
si s nimi a nechat si ledasco podepsat. Za mužskou část nebude chybět Robert
Rosenberg. V pátek si navíc ti nejlepší z porno branže odnesou Czech Erotic Awards,
které se udělí za rok 2021. Nově se budou ceny udělovat pornohercům a pornoherečkám
přímo na hlavní stage.

OD LATEXU, PŘES KOŇSKÝ POVOZ, BDSM AŽ K VIBRÁTORŮM

Na návštěvníky budou čekat desítky stánků, kde si budou moci prohlédnout a vyzkoušet
novinky z erotických pomůcek, spodního prádla, estetiky nebo se vyloženě pobavit. Zastavit
se můžete u stánku Czechtopless na bodyshot z pánského vyrýsovaného těla, zajít se
podívat a popovídat s milovníky pony play, omrknout strip show krásných tanečnic Hot
Peppers, dát si drink s klukama v kostýmu penisu. Na tomhle veletrhu není nic nemožné!
Sexíčekshop.cz si připravil navíc i několik soutěží pro návštěvníky o hodnotné ceny. Kdo si
spíše libuje v BDSM a latexu, potěší ho česká značka návrhářky Kirsten Vaams,
Bugshop.cz se svými BDSM vychytávkami nebo Born !n Porn specializující se na PVC
doplňky. Za spodní prádlo nebude chybět i jedna z největších českých značek
Trenýrkárna.cz. Detailnější informace o akci najdou návštěvníci na
www.erotickyveletrh.cz.
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