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Strip Models Verseny 
 
Minden hónapban más-más helyszínen rendezzük meg „a hónap modelljei” címmel Strip 

Models Versenyünket. Ahol strip-, go-go-, rúdtánc- és konzumkategóriában indulnak a 

versenyzők. A nyertesekkel pár nappal a rendezvény után már utazunk az aktuális club 

helyszínére Olaszországba, Szardíniára.  

 

A verseny fő célja, hogy a managementünkhöz jelentkező lányokról megbízható képet 

kapjunk. Így nem csak a club partnereink háttereit nézzük és szerződünk le megbízható 

helyekkel, hanem mindkét oldalról egy megbízható kapcsolattartást kívánunk elérni.  

 

Az utazást és a szállást managementünk és az aktuális club biztosítja, amennyiben a 

versenyzők a minimum 2 hetes eseti megbízást aláírják. A szerződések meghosszabbítására 

lehetőséget biztosítunk.   

 

Kategóriák 
 

 Konzum: társalgás szintű olasz vagy angol nyelvtudás, kizárólag fogadni és 

beszélgetni a vendégekkel (a versenyen managementünk által biztosított 

koktélruhában) 

 

 Go-go és rúdtánc: megjelenés igény szerint, sort és melltartóig (saját stílusban) 

 

 Strip-tánc: megjelenés igény szerint, tangáig (saját stílusban) 

 

A versenyen, minden jelentkezőnek 5-10 perces blokkokban van lehetősége megmutatni 

tehetségét. 

 
Club Maracana - Sassari, Szardínia, Olaszország 

Aktuális havi club ajánlatunk 

 

 

Club típusa: Kétszintes amerikai stílusú elit nightclub, casino, étterem. 

Az emelet arab stílusban berendezett, táncos és konzumhölgyekkel. 

A munka legalább 2 hétre vállalható! 

Club kapacitás: 20-30 lány 

Nyitvatartási idő: 23.00 - 05:00 péntek, szombat - 23:00 - 06:00 Nyitva tartás: 6nap/hét 

Szünnap: vasárnap 

A velünk dolgozó lányokkal szerződést kötünk, amely a leírtak betartása mellett maximális 

diszkrécióra is kötelez! Amit díjtalanul biztosítunk: szállás apartmanokban, és céges autó.  

 

Díjazás: 
 

- Konzum: 40 euró + jutalék/nap, max. 100 euró/nap 

- Go-g, rúdtánc és strip-tánc: 70 euró + jutalék/nap, max. 100-150euró/nap 

 

Ez az összeg két hét után emelkedhet, amennyiben meghosszabbításra kerül sor.  
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Megjelenés: 
 

- Konzum: elegáns, szexi ruházat, szoknya, koktélruha  

- Go-go, rúdtánc és strip-tánc: szexi táncos ruha és kis szoknya, a színpadon egyéni 

előadás (a táncosoknak is szükséges a konzumálás is) 

 

Az ügynökségünkre felvett lányokkal nem kötünk kizárólagos szerződést, csak adott 

munkákra eseti megbízást mégis modelljeinkkel és táncosainkkal tervezünk egy hosszú távú, 

elégedett munkakapcsolatot kialakítani. Kizárólag azokat a modelleket, táncosokat tesszük fel 

az oldalunkra, akik beleegyezésüket adják erre. 

 

Minden lánynak külön kommunikációs kéziszótárt adunk, a könnyebb beilleszkedés 

érdekében. 

 

Jelentkezési feltételek: 
 Dekoratív megjelenés 

 Nyelvtudás (min. alap); előnyben az olasz nyelv 

 Jó mozgás és ritmusérzék 

 Jó kommunikációs készség 

 

Nevezési díj:  
5000 Ft/fő (ami tartalmazza az ügynökséghez való regisztrálást is) 

 

További részletek: 
Blog: www.stripmodels.blog.hu 

 

Online jelentkezés 

stripmodels@yahoo.com  

- Név  

- Telefonszám 

- Életkor 

- Magasság, testsúly 

- Nyelvtudás  

- Dolgoztál már hasonló munkakörben? 
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