
 



 

 
La festa més divertida i delirant per gent sense prejudicis 

 

Deixa’t guiar per les Afro-Ditas. Elles son Erotika i Apasionad, i 
tenen les claus perquè et relacionis amb molts gent en aquesta 
festa. 
 
Cada cop que prenguis una copa rebràs una “prova” si assoleixes 
el repte i ho demostres a les amfitriones tindràs un obsequi. 
 
Durant la nit tindràs l’oportunitat de ballar els balls de les Afro-Ditas, 
unes coreografies divertides i picants  
 
Deixa la timidesa, perfuma’t, posa’t la millor roba interior i... vine a la 
festa 

Funcionament de la festa 
 

Hi ha 4 flyers, amb una prova 
diferent cada un, que els clients 
rebran aleatòriament cada vegada 
que consumeixin. Les proves van 
enfocades a fomentar que les 
persones es relacionin, parlin i 
sobre tot riguin.  
 
Cada 45 - 60 minuts les Afro-Ditas 
faran una coreografia perquè els 
assistents les segueixin. Són 
coreografies eròtiques, sensuals i 
divertides per ajudar els assistents 
a desinhibir-se. 



 

Les Proves 

La Moda de l’Amor 

 

És el moment d’ensenyar la roba 

interior, aconsegueix 3 fotos on els 

assistents la mostrin. No cal que 

despullis a ningú, a vegades  

l’erotisme està a la insinuació. 

 

 

 

 

Mostra les fotos a les Afro-Ditas.  

Elles et donaran un premi. 

 Recorda que això és un joc i una 

festa, si algú no vol participar del 

joc no insisteixis i busca un altre 

persona. Ell@s s’ho perden!  

L’Art de l’Amor 

 

Ets un director de cine eròtic. 

 

 

 

Busca idees i postures per una nit 

d’amor. Aconsegueix 3 fotos on 

diferents persones mostrin les seves  

postures preferides. 

 

Mostra les fotos a les Afro-Ditas.  

Elles et donaran un premi. 

 Recorda que això és un joc i una 

festa, si algú no vol participar del 

joc no insisteixis i busca un altre 

persona. Ell@s s’ho perden!  

  

 

La Mirada 

 

 

 

Hi ha vegades que una mirada ho diu 

tot. Aconsegueix 4 mirades “sexis”  

dels assistents “demanant guerra”. 

Només volem veure els seus ulls.   

Mostra les fotos a les Afro-Ditas.  

Elles et donaran un premi. 

  

 

 

Recorda que això és un joc i una 

festa, si algú no vol participar del 

joc no insisteixis i busca un altre 

persona. Ell@s s’ho perden!  

  

 

El Petó 

 

 

 

En l’amor i la seducció és molt 

important el primer petó. 

Pinta’t els llavis (o que te’ls pintin les 

nostres Afro-Ditas) i besa a 4 

persones diferents de la Love Party.  

Mostra les fotos a les Afro-Ditas.  

Elles et donaran un premi. 

  

 

Recorda que això és un joc i una 

festa, si algú no vol participar del 

joc no insisteixis i busca un altre 

persona. Ell@s s’ho perden!  
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