
Jony Ive - Manden bag Apples
Hent bøger PDF

Leander Kahney
Jony Ive - Manden bag Apples Leander Kahney Hent PDF Bogen om Jonathan Ive, der som chefdesigner hos
Apple har skabt nogle af verdens flotteste teknologiprodukter. Et unikt kig ind i livet hos en person, der har
formet et helt nyt kapitel i moderne tids designhistorie. Leander Kahney’s bog er en beretning om en ung,
ordblind, stilfærdig brite, der når til tops i verdens mest værdifulde virksomhed, og igennem sit arbejde

ændrer omverdenens syn på teknologi og design for altid. Jony Ive er den person, der har stået i spidsen for
teamet bag alle Apple’s nyere produkter, som på hvert sit område har været revolutionerende: fra iPod’en til
iPhone, iPad og MacBook. I sit tætte samarbejde og venskab med grundlæggeren Steve Jobs har Jony Ive
desuden været kendetegnende for den arbejdskultur, der i dag definerer Apple. Bogen følger Jony Ive fra de
tidlige dage til kometopstigningen i Apple. Undervejs dækkes de mange udfordringer, magtkampe, nederlag

og ikke mindst sejre på nært hold igennem eksklusive interviews med tidligere såvel som nuværende
medarbejdere hos Apple, en af verdens mest hemmelighedsfulde virksomheder.
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