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DEN GODE

historie
En af de ting, som er med til at føre Sinful frem i verden og sikre, at vi vokser år efter år, er 

vores fokus på den gode historie. Vi ved, at omtale er essentielt for at fremme vores budskab, 
og derfor er det et af de vigtigste punkter på vores dagsorden. 

Vi sender regelmæssigt pressemeddelelser afsted med skøre og sjove vinkler på sex og sex-
legetøj, som kan få et smil frem på læben hos de fleste. 

 
Hvis du er interesseret i at komme på presselisten, ønsker et interview eller har spørgsmål, kan 

du kontakte os på 

pr@sinful.dk

PRODUKTER MED 

passion
Vores passion for de produkter, vi forhandler, er uden tvivl en af de områder, som har været med til, at vi er 

blevet Nordeuropas største e-commerce virksomhed inden for sexlegetøj. 
 

Alle vores produkter er nøje udvalgt på messer og hos producenter fra hele verden.  Vores udvalg er altid 
opdateret med de nyeste varer, og vi sætter en dyd i at lytte til vores kunders ønsker, når vi udvælger nye 

produkter.

Udover at forhandle mange forskellige brands, har vi også vores egne produktserier af populært sexlegetøj, 
som sælges eksklusivt hos Sinful. Med stor viden fra branchen såvel som kundernes forespørgsler har vi 
kunne gennemskue, hvad der mangler, og hvad der kan blive bedre på markedet. Derfor er vi også meget 

stolte af vores egne brands, som vi tror på kan være med til at revolutionere sexlegetøj i hele verden. 

FRA 2 

til 200
Sinful blev stiftet af makkerparret Mathilde Mackowski og Tonny Andersen i 2008. De startede Sinful som en 
drøm om at inspirere til et bedre og mere legende sexliv samt tilbyde kunderne de bedste produkter og den 

bedste vejledning. 

Med hårdt arbejde og målrettethed blev den lille to-mandsvirksomhed forvandlet til en af Danmarks hurtigst 
voksende virksomheder med mere end 200 medarbejdere. I dag er drømmen derfor blevet til virkelighed, og vi 

inspirerer dagligt til at grine, lege og elske mere - og det bliver vi ved med.

A Playful Sex Life
for Everyone

Sinful er skabt ud fra missionen om, at alle har ret til et legende sexliv. Derfor inspirerer vi til mere 
kærlighed, nærvær og intimitet i hverdagen. Vores passion for leg, sexlegetøj og erotiske produkter 

skaber dejlige, sjove og nydelsesfyldte oplevelser.

Vi ønsker at hjælpe så mange mennesker som muligt til at få det sexliv, de drømmer om, og det øn-
ske arbejder vi benhårdt på at indfri - hver eneste dag.

Vores kunder skal have den bedste og mest trygge oplevelse, når de handler hos os. Derfor deler vi 
ud af vores store viden om sex og sexlegetøj, som kan berige sex- og kærlighedslivet.

VORES

markeder
Danmark  ·  Sverige  ·  Norge  ·  Finland  ·  Frankrig  

Storbritannien  ·  Tyskland  ·  Østrig  ·  Schweiz  ·  Holland  ·  Belgien

• Børsens Gazellepris i 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021

 • E-handelspriserne “Årets E-ner” i 2017

 • “Bedste eksportcase” i 2018

SINFUL  ER  STOLTE 
modtagere af

Sinful er Nordeuropas største e-commerce virksomhed indenfor sexlegetøj. Med syv Gazelle-priser i 
træk er vi blandt de hurtigst voksende virksomheder i Danmark. Vores internationale team består af 
mere end 200 medarbejdere, der fra vores hovedkontor og lager i Aarhus, hver eneste dag arbejder 

på at inspirere vores kunder til et bedre og mere legende sexliv.
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