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Skandinaviens største e-commerce virksomhed med sexlegetøj.
Aarhus-baseret webshop med over 80 medarbejdere.
Stiftet i 2008 og er i dag en af Danmarks hurtigst voksende e-handelsvirksomheder.
Priser
o Børsens Gazellepris i 2015, 2016, 2017 og 2018
o E-handelspriserne “Årets E-ner” i 2017 og “Bedste eksportcase” i 2018.
Udvikler egne produkter og produktserier inden for sexlegetøj, lingeri, fetish og
intimprodukter.
Forventet omsætning i 2018: 160 mio.kr.
Forventet antal ordrer i 2018: 400.000.

Sinful er Skandinaviens største e-commerce virksomhed med sexlegetøj. Vi har inspireret Norden
til et mere legende sexliv siden 2008. Vi er i dag en af Danmarks hurtigst voksende ehandelsvirksomheder. Vores internationale team består af over 80 medarbejdere, der er samlet på
vores hovedkontor og lager i Aarhus.
Sinful er stolte modtagere af Børsens Gazellepris i 2015, 2016, 2017 og 2018 samt Ehandelspriserne “Årets E-ner” i 2017 og “Bedste eksportcase” i 2018.

Mission
Vores mission er at inspirere til et bedre sexliv. Vi ønsker at bringe mere kærlighed, nærvær og
intimitet ind i hverdagen. Vi har en stor viden om og passion for den leg, som sexlegetøj og
erotiske produkter kan være med til at skabe, og vi arbejder dagligt for at inspirere til at lege mere.
Vi vil give vores kunder den bedste oplevelse, når de handler hos os.

Personerne bag
Sinful blev stiftet af Mathilde Mackowski og Tonny Andersen i 2008. Sinful startede som en drøm
om at inspirere til et bedre og mere legende sexliv samt tilbyde kunderne de bedste produkter og
den bedste vejledning. 10 år senere er drømmen blevet til virkelighed. Vi inspirerer dagligt til at
grine mere, lege mere og elske mere. Derfor sætter vi også en stor ære i, at de ansatte hos Sinful
består af et ambitiøst, socialt og harmonisk team, som hele tiden arbejder på at blive bedre og
lære nye ting inden for deres forskellige arbejdsområder.

Produkterne
Alle vores produkter er nøje udvalgt på messer og hos producenter fra hele verden. Shoppen er
altid opdateret med nye varer, og vi lytter til vores kunders ønsker for, hvilke produkter de ønsker
at kunne finde i shoppen. Udover at formidle mange forskellige brands til vores kunder, har vi også
vores egne produktserier af populært sexlegetøj, som sælges eksklusivt hos Sinful. Med kundens
behov i fokus er der tænkt over alt fra produkternes længde, højde, knapper, materiale og
udseende, til den emballage de kommer i.

