
IMPORTANȚA SHOW-ULUI PRIVAT



$$$$$$$
$$$$$$$Cine sunt eu?

Doar o tipă care crede că poate aduce o schimbare și mai multă claritate

având în vedere cei 16 ani de experiență în managementul studiourilor

de videochat și cu rezultate importante în formarea modelelor de TOP pe

diverse platforme.

Sunt Evelina, fondatorul Models4Models și sunt aici să vă ajut. SPER...



Cine sunteți voi?

O parte dintr-un întreg, cea mai importantă piesă dintr-un puzzle.

Una dintre cele mai importante piese dintr-o echipă.



Știați că studioul este o echipă de vânzări?

 Cine sunt agenții de vânzări?

• MODELELE
Ele au întâlnirile, ele conving, ele colectează bani $$$$$$$$.

 Cine sunt managerii zonali?

• TRAINERII

Pregătesc, controlează, evaluează agenții.

 Cine sunt analiștii de date?

• ACCOUNT MANAGERS/BUSINESS DEVELOPERS ai site-urilor cu care lucrăm

Creează, securizează și îmbunătățesc instrumentele agenților.

 Cine este directorul de vânzări?

• STUDIO MANAGER-UL

Responsabil cu întregul sistem.



Știați că sunteți precum o echipă de fotbal?

 Cine sunt jucătorii?

• MODELELE
Aleargă, se luptă, adună bani $$$$$$$$.

 Cine îi antrenează?

• TRAINERII

Pregătesc, controlează, evaluează jucătorii.

 Cine este scouter-ul?

• HR-ul

Caută, evalueaza, selectează potențialii jucători.

 Cine este președintele de club?

• STUDIO MANAGER-UL

Responsabil cu întregul sistem



Ce se întâmplă dacă?

 Una dintre piesele puzzle-ului nu este pusă la locul ei?

 Unul dintre elementele echipei nu funcționează cum trebuie?

• TU NU VEI PUTEA FI UN MODEL DE TOP!

• TU VREI SĂ FII UN MODEL DE TOP, NU?



Vom analiza unul dintre cele mai importante elemente din

activitatea unui model de videochat adult și anume, partea

de show privat.



 Stockings (2/3 perechi – diverse culori/modele)

 Pantofi (2/3 perechi – diverse modele)

 Outfit-uri (gamă variată – diverse culori și modele)

 Lubrifiant/Cremă de gălbenele

 Ruj

 Pieptene/Perie de păr

 Atitudine

Necesar



TEDI

Cine este TEDI?

• Tehnică (detalii tehnice, folosirea zoom-ului, fără fake, recuzită,

jucării interactive, uleiuri, creme șamd.)

• Eye-contact (minim 50% din timp, privirea va fi în obiectivul camerei)

• Dialog (minim 80% verbal)

• Imagine (aspect, poziție, atitudine, mișcare)



Identificarea tipurilor de membri

 Grăbit 50%

Identificarea din primele faze: Get naked! Show now! Do it!

Cât durează
• Teasing 1-2 min.
• Show efectiv aprox. 10 min

 Romanticul 48%

Identificare: orice frază în afara celor de mai sus, o conversație 
aparent normală.

Cât durează
• Teasing 2-5 min.
• Show efectiv minim 10 min

 Oratorul 2%

Identificare: nu cer nimic, nu fac referiri sexuale. NU ÎL ÎMPINGE SPRE SHOW!



Elemente obligatorii in show

 Dă muzica mai încet. Alege playlist cu muzică potrivită

 Calibrarea reacțiilor, a gemetelor, a mimicii feței și a gesturilor

 Gemete

 Zoom in/out

 Încadrarea perfectă (doar modelul)

 Fața să fie tot timpul în cadru (un corp fără față nu are expresivitate)

 Expresivitatea feței să fie în ton cu mișcarea corpului, inclusiv

eye-contact



Poziții

 Doggy (mâna întotdeauna pe dedesubt)

 Misionarului

 On top

 Bend over

 Pe burtă



Ce spui?

 Do you like it?

 Are you hands busy?

 Are you enjoying this?

 Do I fulfill your fantasy?

 OMG!

 DAMN!

 SO DAMN GOOD!

* Neapărat urmat de numele lui, atunci când il aveti.



Elemente de body language

 Ochii dați peste cap

 Ochii închiși și dați pe spate

 Mușcă buza inferioară

 Linge buzele

 Spanking (lovirea feselor cu palma)

 Utilizarea lubrifiantului subtil (să pară wet)

 Atingerea buzelor cu degetele.

 Trecerea mâinii prin păr

 Întărirea sfârcurilor

 Boobs job

 Mimarea orgasmului



Atitudine după show

 Nu te îmbraci imediat

 Atingerea senzuală a corpului

 Oferirea de feedback (OMG, It was amazing)

 Atitudine relaxată

 Replici:

I wish I could scream out loud how good it was!

I wish I could smoke a cigarette after this perfect time. It was so damn

good!

Wow!!! It was way much better than I imagined.



Bridge pentru o întâlnire viitoare

Primul pilon: te legi de un subiect din conversție 

și/sau de una dintre reacțiile lui.

Al doilea pilon: reiterarea emoțiilor trăite anterior și 

setarea unor așteptări/curiozități viitoare.

LUNGIMEA:

Inducerea unui sentiment de neliniște (neastâmpăr) 

până la următoarea întâlnire (aici însă fără a părea 

disperată).

Exemplu:

I hope I will be able to handle my wetness until I will 

see you again.



Follow up show.

 Trimite mesaje tuturor mebrilor cu care ai fost în privat mai mult 

de 5 minute fără a folosi un limbaj laconic

 Folosește câteva propozitii despre trăirile din timpul privatului

 Ordonați decorul

 Dați-vă cu ruj!

 Aranjați-vă părul

 Schimbați outfit-ul



Dacă vrei să ai parte de cel mai bun training, te așteptăm la noi in echipă!

Aplică pe site: www.models4models.ro

sau sună la numărul: 0753 019 000

office@models4models.ro

http://www.models4models.ro/
tel:0753%20019%20000
mailto:office@models4models.ro
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