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DE GODE

historiene
En av tingene som bidrar til å bringe Sinful frem i verden og sikre at vi vokser år etter år, er vårt 
fokus på de gode historiene. Vi vet at publisitet er viktig for å fremme budskapet vårt, og det er 

derfor det er et av de viktigste punktene på vår agenda. 

Vi sender regelmessig ut pressemeldinger med sprø og morsomme vinkler på sex og sexleketøy, 
for å lokke fram et smil hos folk flest. 

 
Hvis du er interessert i å bli skrevet opp på presselisten, ønsker et intervju eller har spørsmål, 

kan du kontakte oss på 

pr@sinful.no

PRODUKTER MED 

lidenskap
Vår lidenskap for produktene vi selger er uten tvil en av grunnene til at vi har blitt Nord-Europas største 

e-handelsvirksomhet innen sexleketøy. 
 

Alle produktene våre er nøye utvalgt på messer og hos produsenter fra hele verden.  Utvalget vårt blir alltid 
oppdatert med de nyeste produktene, og vi legger vekt på å lytte til våre kunders ønsker når vi velger nye 

produkter.

I tillegg til å forhandle mange forskjellige merker, har vi også våre egne produktserier med populære sex-
leketøy, som selges eksklusivt hos Sinful. Med omfattende kunnskap fra bransjen samt forespørsler fra 

kundene, har vi klart å gjennomskue hva som mangler og hva som kan forbedres på markedet. Derfor er vi 
også veldig stolte av våre egne merker, som vi tror kan bidra til å revolusjonere sexleketøy rundt om i verden. 

FRA 2 

til 200
Sinful ble grunnlagt av Mathilde Mackowski og Tonny Andersen i 2008. De startet Sinful med en drøm om å 

inspirere til et bedre og mer lekent sexliv, i tillegg til å kunne tilby kundene de beste produktene og den beste 
veiledningen. 

Med hardt arbeid og besluttsomhet forvandlet det lille to-manns selskapet seg til et av Danmarks raskest vok-
sende selskaper med mer enn 200 ansatte. I dag har derfor drømmen gått i oppfyllelse, og vi inspirerer daglig til 

å le, leke og elske mer - og det vil vi fortsette å gjøre.

A Playful Sex Life
for Everyone

Sinful ble skapt ut i fra misjonen om at alle har rett til et lekent sexliv. Derfor inspirerer vi til mer 
kjærlighet, nærvær og intimitet i hverdagen. Vår lidenskap for lek, sexleketøy og erotiske produkter 

skaper fantastiske, morsomme og nytelsesfulle opplevelser.

Vi ønsker å hjelpe så mange som mulig med å få det sexlivet de drømmer om, og vi jobber hardt for å 
oppfylle det ønsket – hver eneste dag.

Våre kunder skal ha den beste og tryggeste opplevelsen når de handler hos oss. Derfor øser vi gjerne 
ut vår store kunnskap om sex og sexleketøy som kan berike sex- og kjærlighetslivet.

VÅRE

markeder
Norge  ·  Danmark  ·  Sverige  ·  Finland  ·  Frankrike  

Storbritannia  ·  Tyskland  ·  Østerrike  ·  Sveits  ·  Nederland  ·  Belgia

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

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

 • “Beste eksportsak” i 2018

SINFUL ER STOLTE 
mottakere av

Sinful er Nord-Europas største e-handelsvirksomhet innen sexleketøy. Med syv Gazelle-priser på 
rad er vi blant de raskest voksende selskapene i Danmark. Vårt internasjonale team består av mer 
enn 200 ansatte som fra vårt hovedkontor og lager i Århus jobber hver eneste dag for å inspirere 

kundene våre til et bedre og mer lekent sexliv.
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