KIT PARA A IMPRENSA
“A marca LELO é um sucesso para milhões de
pessoas em todo o mundo, simplesmente
porque às vezes o maior dos luxos pode ser algo
extremamente íntimo e pessoal.”
Filip Sedic, Fundador

PANORAMA

PANORAMA BREVE
A LELO é uma empresa sueca de design e a principal fornecedora de
produtos íntimos do mundo. Estabelecida em 2003, a LELO é famosa
por ter transformado a aparência, a sensação e a função de como os
massageadores pessoais são vistos. Desde o lançamento do primeiro
‘Objeto de Prazer’, o portfólio luxuoso da LELO se expandiu para incluir
acessórios de quarto, velas e óleos de massagem junto com uma linha
de roupas íntimas de seda de alta qualidade, apresentando mais
elegância para este tipo de produto.

FATOS BREVES

FATOS BREVES SOBRE A LELO
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O ano, no qual a LELO foi fundada em Estocolmo pelo engenheiro
Filip Sedic e pelos designers industriais Carl Magnusson e Eric Kalen.
O número de mercados internacionais, nos quais os produtos da LELO
são vendidos, das boutiques sofisticadas de lingerie às farmácias.
O número de empregados da LELO em todo o mundo espalhados em 9
escritórios que vão de Estocolmo a San Jose, de Sidney a Xangai.
O ano, em que a LELO fez com que toda a fab r icação fosse feita
internamente (a única na indústria naquela época), a fim de exigir
padrões de controle de qualidade mais rigorosos do que os exigidos por
qualquer outra marca.
O preço em dólares norte-americanos do Objeto de Prazer Inez da
LELO, provavelmente, o Objeto de Prazer mais desejável e exclusivo
que já foi criado.
O crescimento percentual médio da empresa por ano desde que ela
lançou o seu primeiro Objeto de Prazer de todos os tempos, o Yva, e o
massageador íntimo, campeão de vendas, Lily.
O número de produtos que a LELO vendeu desde Janei ro de 2014
s o l i d i f i ca n d o a s u a p o s i çã o co m o a l í d e r i n co nte s tá ve l e m
massageadores pessoais luxuosos.
O número aproximado de pontos de venda a varejo que atualmente se
abastecem de produtos da LELO.

A nossa equipe de PR está esperando para dar suporte a quaisquer solicitações que você possa ter: outras informações, imagens de alta resolução,
vídeos de produtos e oportunidades de entrevistas estão apenas a um e-mail de distância.
EMAIL DE CONTATO PARA A MÍDIA: pr@lelo.com
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DESTAQUES DO PORTFÓLIO

PORTFÓLIO

ORA™
O único massageador pessoal que oferece prazeres orais quando você
desejar através da combinação de toques rápidos, sedutoras rotações
e vibrações intensas.

LELO SMART WANDS™
O massageador para o corpo super potente e sem fio, com a exclusiva
tecnologia SenseTouch ™.

IDA™
O revolucionário massageador para casais que gira e vibra para os
parceiros compartilharem sensações incríveis.

LUNA BEADS™
O sistema combinado de saúde e prazer com benefícios sedutores
para as preliminares e muito além.

SORAYA™
O vibrador de dupla ação desenhado e projetado elegantemente
com inspiração na forma feminina.

MIA™ 2
Descubra o nosso vibrador em forma de batom com carregador USB.

PRÊMIOS

PRÊMIOS RECENTES
Fevereiro de 2014
Janeiro de 2014
Novembro de 2013
Março de 2013
Janeiro de 2013

IDA™ nomeado Produto Estreante Excepcional na Premiação AVN 'O' de 2014
TARA™ recebeu o prêmio Brinquedo de Luxo / Linha do Ano na
Premiação XBIZ em 2014
LELO recebeu o prêmio de Melhores Produtos na Austrália na
Premiação O Brilho de EROS
As SmartWands™ receberam o prêmio de Excelência em Design de
Produto na Premiação Red Dot Design de 2013
LELO recebeu o prêmio Empresa de Produto de Prazer do Ano e
Excelência em Embalagem de Produto na Premiação XBIZ
LELO Insignia foi nomeada a Melhor Linha de Produtos para Mulheres na
Premiação AVN

Novembro de 2012
Septembro de 2012
Julho de 2012

A LELO recebeu o prêmio de Melhor Produto na Australia na Premiação
O Brilho de EROS
Smart Wands ™ ganhou o prêmio de Melhor Produto de Luxo na
Premiação AVN 'O' de 2014
A marca LELO foi introduzida no Congresso Americano de Obstetras e
Ginicologistas no museu Ralph W. Hale em Washington D.C.
SenseMotion ™ Tiani ™ foi incluido no museu do Red Dot Design em
Essen na Alemanha

Junho de 2012
Maio de 2012
Março de 2012
Novembro de 2011

LELO ganhou o prêmio de Melhor Embalagem de Produto na Premiação
Erotic Trade Only de 2012
Vídeo promocional da LELO foi destaque no Festival de Filme de
Cannes de 2012
O Tiani™ com tecnologia SenseMotion™ recebeu o prêmio de Excelência
em Design de Produto na Premiação Red Dot Design de 2012
A LELO recebeu o prêmio de Melhor Produto na Australia na Premiação
O Brilho de EROS

A nossa equipe de PR está esperando para dar suporte a quaisquer solicitações que você possa ter: outras informações, imagens de alta resolução,
vídeos de produtos e oportunidades de entrevistas estão apenas a um e-mail de distância.
EMAIL DE CONTATO PARA A MÍDIA: pr@lelo.com
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