
Copyright © 2008-2022 SINFUL ApS | Mail: service@sinful.se | SINFUL ApS, Genvägen 1, 231 62 Trelleborg.
VAT: SE502073582401. Tel: 0410 880213

EN BRA

story
En av de saker som driver Sinful framåt och som säkerställer att vi växer år efter år är vårt fokus 
på en bra story. Vi vet att publicitet är nödvändigt för att vi ska kunna sprida vårt budskap, så 

därför investerar vi mycket tid och kraft i kommunikation. 

Vi skickar regelbundet ut pressmeddelanden med roliga och småtokiga vinklar på sex och  
sexleksaker som kan få de flesta att dra på smilbanden. 

 
Är du intresserad av att ta del av våra pressutskick, önskar få en intervju eller har några frågor 

är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på 

pr@sinful.se

PRODUKTER MED 

passion
Vår passion för de produkter vi säljer är utan tvekan en av de faktorer som bidragit till att vi har blivit  

Nordeuropas största e-handelsföretag inom sexleksaker. 
 

Alla våra produkter är noga utvalda på mässor och hos producenter från hela världen.  Vårt utbud uppdateras 
kontinuerligt med de senaste varorna och vi lägger stor vikt vid att lyssna på våra kunders önskemål när vi 

väljer ut nya produkter.

Utöver att saluföra många olika varumärken till våra kunder har vi också våra egna produktserier av populära 
sexleksaker, vilka säljs exklusivt hos Sinful. Med kunskap inhämtad från såväl branschen som kundernas 

frågor och funderingar har vi kunnat genomskåda vad som saknas på marknaden, för att inte tala om vad som 
kan göras bättre. Vi är därför oerhört stolta över våra egna varumärken och vi tror att de kan hjälpa till att 

revolutionera sexleksaksbranschen över hela världen. 

FRÅN 2 

till 200
Sinful grundades av kompanjonerna Mathilde Mackowski och Tonny Andersen år 2008. De byggde  

Sinful på en dröm om att hjälpa andra till att få ett mer lekfullt sexliv, samt att kunna erbjuda kunderna de  
bästa produkterna och den bästa vägledningen. 

Genom hårt arbete, ambition och målmedvetenhet förvandlades det lilla tvåmansföretaget till en av Danmarks 
snabbast växande verksamheter med mer än 200 medarbetare. Idag har drömmen blivit verklighet och vi  

inspirerar dagligen människor till att skratta, leka och älska mer – och det tänker vi fortsätta göra.

A Playful Sex Life
for Everyone

Sinful skapades med missionen om att alla har rätt till ett lekfullt sexliv. Därför vill vi inspirera till 
mer kärlek, närvaro och intimitet i vardagen. Vår passion för lek, sexleksaker och erotiska produkter 

skapar underbara, roliga och njutningsfulla upplevelser.

Vi vill hjälpa så många som möjligt att få det sexliv de drömmer om och vi jobbar hårt för att uppfylla 
den önskan – varje dag.

Våra kunder ska ha den bästa och tryggaste upplevelsen när de handlar hos oss. Därför delar vi med 
oss av vår breda kunskap om sex och sexleksaker som kan hjälpa till att berika sex- och kärlekslivet.

VÅRA

marknader
Sverige  ·  Danmark  ·  Norge  ·  Finland  ·  Frankrike  

Storbritannien  ·  Tyskland  ·  Österrike  ·  Schweiz  ·  Holland  ·  Belgien

• Børsens Gazellpris år 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021

 • E-handelspriset “Årets E-ner” för framgångsrikt entreprenörskap år 2017

 • E-handelspriset “Bedste eksportcase” för bästa onlineexportör år 2018

SINFUL ÄR STOLTA 
mottagare av

Sinful är Nordeuropas största e-handelsföretag inom sexleksaker. Med sju Gazellpriser i rad är vi 
bland de snabbast växande verksamheterna i Danmark. Vårt internationella team består av över 200 

medarbetare som från huvudkontoret och lagret i Århus, Danmark, varje dag arbetar hårt för att 
inspirera våra kunder till ett bättre och mer lekfullt sexliv.


