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SHOW PARK

 VYDĚLEJTE SI

Show Park má otevřeno každý den 12:00 – 06:00.
Práce v erotice Vám umožní vysoký výdělek.
První den má každá společnice nájem zdarma a další tři dny je pro Vás připraven
zvýhodněný nájem.
Místnosti jsou vybaveny toaletou a sprchovým koutem s umyvadlem, klimatizací
s individuálním ovládáním teploty, minibarem, LCD televizorem s hudebními a
erotickými programy.
Stylový nábytek a intimní osvětlení Vám a Vašim zákazníkům zaručí komfortní
zážitky.
Show Park pro všechny společnice zajišťuje hotelový servis v podobě úklidové
služby, výměny ložního prádla včetně ručníků a doplňování minibaru.
Myslíme také na bezpečnost společnic, každý návštěvník prochází detektorem
kovů jako na letišti, každá místnost je vybaven alarmem a celý podnik po celou
otevírací dobu monitoruje početná profesionální ochranná služba.
Práce v erotice u nás je tak maximálně bezpečná.
Po chodbě okolo Vaší místnosti každý den projde přes 300 solventních zákazníků,
v návaznosti na turistickou sezónu, nebo speciální data v průběhu roku může být
číslo návštěvnosti i několikrát vyšší.
Vy oslovujete návštěvníky a na Vaší mísnosti jim předvádíte svou privátní show,
která Vám zajistí vysoký výdělek.
Sama si stanovíte podobu a cenu vaší show. V Show Parku neexistují žádná
pravidla ohledně cen a náplně vystoupení.
Záleží pouze na Vás, kolik si jako společnice vyděláte, můžete využít výhodného
týdenního nájmu, nebo si najímat místnost třeba jen na jeden den v týdnu.
Nikomu neodevzdáváte žádné procenta! V Show Parku platíte jen za nájem
místnosti, všechny peníze za show od zákazníků jsou pouze Vaše!
Pokud Vás práce v erotice zajímá a nemáte s ní zkušenosti, máme pro Vás
připraven individuální informační program, kde se slečny setkají s profesionálními
instruktory v oboru choreografie, vizáže, líčení, atd.
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 BAVTE SE

Stovky butiků se světovými módními značkami, nejmodernější shopping centra a
nákupní galerie, jsou zde připraveny pro Vás a Váš vysoký výdělek ze Show
Parku.
Chodit po nákupech Vás bude rozhodně bavit, protože pestrost v nabídce je
neuvěřitelná.
Restaurace a bary s nejlepšími kulinářskými specialitami a koktejly od
nejsympatičtějších barmanů, večírky a párty, které nikdy nekončí.
Vyhlášené pražské cluby jako MECCA, RADOST FX nebo ROXY Vám představí
nejlepší světové DJs.
Uvidíte jak je jednoduché proniknout do světa celebrit showbyznysu a společně s
nimi si naplno užívat života i skvělých večírků, které probíhají nejen pod
patronátem časopisů SPY, či MAXIM ve vyhlášeném TAT Baru.
Multiplexy, klasická kina, divadla, muzikálové scény, opera, muzea, galerie. Sama
nebudete vědět kam dřív za kulturou. Praha je totiž jedno z nějzábavnějších měst
Evropy.
Každý rok Prahu pro svoji neopakovatelnou atmosféru navštíví 4 miliony turistů.
Užijte si ji také i Vy!

SHOW PARK, Pražská tržnice – River Town Prague – Hala 18, Praha 7 – Bubenské nábřeží

Největší centrum zábavy pro
dospělé ve střední Evropě
www.morepenez.cz info@morepenez.cz

SHOW PARK



DOPRAVA A UBYTOVÁNÍ
V Praze je nesnadnější pohyb Městskou hromadnou dopravou. Do Show Parku se
dostanete - metrem "C" do stanice Vltavská a odtud jednu zastávku tramvají č.
1, 3, 5, nebo 25 do zastávky Pražská tržnice.
Show Park naleznete napravo od hlavního vchodu do Pražské tržnice, v hale 18.
Pokud se rozhodnete použít taxi, doporučujeme využít taxislužby Modrý anděl.
Budete tak mít jistotu korektní ceny. Taxi objednáte na telefonních číslech: 737
222 333 nebo 272 700 202.
V Praze lze rezervovat libovolný typ ubytování.
V případě potřeby pro Vás můžeme vyhledat vhodné ubytování, dle Vašich
požadavků.
Praha disponuje velkým množstvím hotelů a hostelů i penzionů, rezervace je
velmi snadná.
Práce v erotice Vám taktéž umožní díky vysokým výdělkům pronájem vlastního
bytu.
Nabídka pronájmů v Praze je velmi obšírná a pestrá.
Jako společnice můžete také využít vysokých výdělků k žádosti o hypotéku a
během krátkého období mít svůj vlastní byt v Praze.
Ubytování si můžete zajistit také až po příjezdu, ale v turistické sezóně, která je
přibližně od konce května do října a v prosinci do poloviny ledna, doporučujeme
ubytování rezervovat dopředu.
Ubytování stačí rezervovat cca na tři dny, vždy existuje možnost prodloužení.
Ceny hostelů jsou v Prazejiž od 400 Kč/noc, ceny hotelů jsou v Prazejiž od 550
Kč/noc.
Nemusíte se bát dražšího ubytování, jako společnice na něj velice snadno
vyděláte.
Práce v erotice Vám zajistí vysoký výdělek, proto si vždy pořídíte ubytování dle
Vašich požadavků.
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NIC NERISKUJETE
Pokud Vás práce v erotice zajímá a nemáte s ní zkušenosti, máme pro Vás
připraven individuální informační program, kde se slečny setkají s profesionálními
instruktory v oboru choreografie, vizáže, líčení, atd.
Práce v erotice je v Show Parku na maximální úrovni o vaše pohodlí a bezpečí se
starají teamy dokonale vyškolených profesionálů.
V Show Parku Vám poskytneme široký poradenský servis, který se nemusí týkat
jenom práce v erotice.
V případě, že by Vám práce v Show Parku nevyhovovala, nemusíte se bát.
Praha Vám totiž nabízí spoustu dalších pracovních příležitostí, které se práce v
erotice netýkají.
Ta nejjednodušší a zároveň i dobře placená možnost pro atraktivní slečny je
práce v modelingu.
Show Park přímo spolupracuje s modelingovou agenturou.
Focení si snadno zajistíte během rezervace.
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Pražská tržnice - River Town Prague - Hala 18
Praha 7 - Bubenské nábřeží
Česká republika
internet: www.morepenez.cz
email: info@morepenez.cz
telefon O2: +420 724 813 501
telefon T –mobile: +420 603 761 491
telefon Vodafone: +420 777 002 514.
Zastávka tramvaje 1, 3, 5 a 25, Pražská tržnice, 500 metrů ze zastávky metra
"C" Vltavská.
Pokud se rozhodnete použít taxi, doporučujeme využít taxislužby Modrý anděl.
Budete tak mít jistotu korektní ceny.
Taxi objednáte na telefonních číslech: 737 222 333 nebo 272 700 202.
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