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A arte de bem calçar
A aposta num nicho de negócio permitiu à Peúgas Magon
conquistar o reconhecimento de clientes internacionais
como um parceiro de confiança, que cumpre com requisitos
essenciais de qualidade e execução de prazos.

The
art of
well-fitting
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A Peúgas Magon é uma empresa portuguesa que conta com mais de
38 anos de existência e uma vasta experiência no fabrico de meias. Com
uma visão estratégica do mercado, a Peúgas Magon especializou-se no
fabrico de meias de inverno (conforto ou exterior) e meias de trabalho
para homem e senhora.
Com uma carteira de clientes fidelizada que reporta as suas previsões de vendas com antecedência, a Peúgas Magon produz coleções para múltiplas marcas internacionais, sendo reconhecida no
mercado do private label pela excelência da relação qualidade,
preço e capacidade de resposta.
Inovadora na forma como concebe os seus produtos,
a Peúgas Magon foi das primeiras empresas a apostar
na utilização de fios reciclados. Este arrojo permite-lhe
trabalhar com distinção para mercados como a Alemanha, passando pela Rússia até ao Japão, com os
quais mantém uma longa relação de confiança.
Its specific focus on a business niche has allowed
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posição como player de referência.
A Peúgas Magon procura dar
Peúgas Magon is a Portuguese company with over 38 years of existence and a vast experience in
passos seguros, assentes num
sock manufacturing. With a strategic approach to the market, it specializes in winter socks (comfort or
crescimento sustentável. Nesse
exterior) and work socks for men and women.
sentido, conta já com a preCounting on a loyal customer base which reports its sales forecasts in advance, Peúgas Magon produces
sença da segunda geração,
collections for multiple international brands, being acclaimed in the private label market for its excellence in
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Innovative in the way it generates its products, Peúgas Magon was one of the first companies to venture into the
de credibilidade que
use of recycled yarns. This boldness allows it to work with distinction for markets such as Germany, or even Russia
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and Japan, where it maintains a lasting relationship of trust.
seus clientes.
With a strategy that fits the demands of each customer, its average annual turnover is of around 1 million euros,
keeping a regularity that strengthens the company’s position as a notable player.
Peúgas Magon now seeks to take safe steps, based on a principle of sustainable growth. In that sense, it already relies on
the presence of its second generation, while remaining committed to reinforce the image of credibility it preserves among its clients.

