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HET GOEDE

verhaal
Een van de dingen die ervoor hebben gezorgd dat Sinful de wereld heeft weten te veroveren 

en dat we jaar na jaar blijven groeien, is de focus op het goede verhaal. We weten dat de media 
essentieel is om onze boodschap over te brengen en daarom is dit ook een van onze  

belangrijkste agendapunten. 

We sturen regelmatig persberichten uit met gekke en leuke invalshoeken over seks en  
seksspeeltjes, die bij vrijwel iedereen een glimlach op het gezicht toveren. 

 
Als je geïnteresseerd bent om te worden opgenomen op onze perslijst, een interview wilt  

krijgen of andere vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via 

pr@sinful.be

PRODUCTEN MET 

passie
Onze passie voor de producten die we verkopen is zonder twijfel een van de redenen waarom we het  

grootste e-commerce bedrijf in Noord-Europa zijn binnen de seksspeeltjesindustrie. 
 

Al onze producten zijn zorgvuldig geselecteerd op beurzen en bij leveranciers van over de hele wereld.  
Ons assortiment is altijd up-to-date met de nieuwste producten, en bij het selecteren van nieuwe producten 

luisteren we goed naar de wensen van onze klanten.

Naast een groot assortiment van verschillende merken voeren we ook onze eigen productlijnen van  
populaire seksspeeltjes, die exclusief bij Sinful worden verkocht. Dankzij onze grote kennis van de branche en 

de verzoeken van onze klanten weten we wat er in de markt ontbreekt en wat er beter kan. Daarom zijn we 
ongelooflijk trots op onze eigen merken, waarvan we denken dat ze kunnen bijdragen aan een revolutie in de 

seksspeeltjesindustrie over de hele wereld.

VAN 2 

tot 200
Sinful is in 2008 opgericht door Mathilde Mackowski en Tonny Andersen. Ze zijn begonnen met Sinful vanuit 

de droom om mensen te helpen een speelser seksleven te krijgen en om hun klanten de beste producten en de 
beste begeleiding te bieden.

Dankzij hun harde werk en vastberadenheid is dit kleine tweemansbedrijf gegroeid naar een van  
de snelst groeiende bedrijven van Denemarken, met meer dan 200 werknemers. Onze droom is uitgekomen en 

we inspireren mensen dagelijks om meer te lachen, te spelen en lief te hebben - en dat zullen we  
zeker blijven doen

A Playful Sex Life
for Everyone

Sinful is ontstaan vanuit de missie dat iedereen recht op een speels seksleven heeft. Daarom
inspireren we tot meer liefde, aanwezigheid en intimiteit in het dagelijks leven. Onze passie voor 

seks, spelen, seksspeeltjes en erotische producten zorgt voor prachtige, leuke en
plezierige ervaringen.

We willen zoveel mogelijk mensen helpen om het seksleven te krijgen waar ze van dromen, en we 
werken er keihard aan om die wens in vervulling te laten komen- elke dag opnieuw.

Onze klanten moeten de beste en veiligste ervaring hebben wanneer ze bij ons winkelen. Daarom 
delen we graag onze grote kennis over seks en seksspeeltjes, om daarmee het seks- en

liefdesleven te verrijken.

ONZE

markten
België  ·  Denemarken  ·  Nederland  ·  Duitsland  ·  Finland  

Frankrijk  ·  Noorwegen  ·  Oostenrijk  ·  Verenigd Koninkrijk  ·  Zweden  ·  Zwitserland

• de Børsen Gazelle Award in 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021.

 • de E-commerce Award “Årets E-ner” in 2017.

 • de “Beste exportcase” in 2018.

SINFUL IS DE TROTSE 
prijswinnaar van

Sinful is het grootste e-commercebedrijf binnen de seksspeeltjesindustrie in Noord-Europa. Met 7 
Gazelle-awards op rij behoren we tot de snelst groeiende bedrijven van Denemarken. Ons  

internationale team bestaat uit meer dan 200 medewerkers, die elke dag vanuit ons hoofdkantoor in 
Aarhus werken om onze klanten te inspireren tot een beter en speelser seksleven.
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