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Steve Jobs Walter Isaacson Hent PDF Forlaget skriver: Gennem mere end to år har Walter Isaacson
interviewet Steve Jobs, hans familie, venner, rådgivere, konkurrenter og kolleger. Resultatet er et hudløst og

skarpt portræt af en af vor tids vigtigste entreprenører samt et indblik i en ekstraordinær personlighed.

Steve Jobs har revolutioneret vores digitale verden - fra den måde vi hører musik på, til den måde vi
kommunikerer. Det har han gjort ved at insistere på at kombinere legende kreativitet med den nyeste

teknologi. Og ved et næsten umenneskeligt engagement. Intet overlades til tilfældighederne af den både
perfektionistiske og fandenivoldske Steve Jobs. Den indstilling har både lagt fundamentet til et af verdens
mest indflydelsesrige og innovative virksomheder og skabt Steve Jobs en stor fanskare - samt ikke så få

fjender. 

I bogen fortæller Steve Jobs ærligt, nogle gange brutalt ærligt, om både samarbejdspartnere og konkurrenter.
Tilsvarende holder hans venner, fjender og kolleger ikke igen, når de fortæller om Jobs passioner, dæmoner
og kontrolmani eller om hans perfektionisme, hans drivkraft og de suveræne resultater, hans særlige tilgang

til livet og til forretningsverdenen resulterede i.   

Walter Isaacson har interviewet Steve Jobs flere end 40 gange til bogen. Jobs stillede velvilligt op, men han
udbad sig ingen form for indflydelse på bogens indhold. Som Jobs selv formulerer det i biografien: »Jeg har
gjort mange ting, jeg ikke er stolt af. (.) Men jeg har ikke nogen skeletter i skabet, der ikke kan tåle dagens

lys«.  

 

Forlaget skriver: Gennem mere end to år har Walter Isaacson
interviewet Steve Jobs, hans familie, venner, rådgivere, konkurrenter
og kolleger. Resultatet er et hudløst og skarpt portræt af en af vor
tids vigtigste entreprenører samt et indblik i en ekstraordinær

personlighed.

Steve Jobs har revolutioneret vores digitale verden - fra den måde vi
hører musik på, til den måde vi kommunikerer. Det har han gjort ved

at insistere på at kombinere legende kreativitet med den nyeste
teknologi. Og ved et næsten umenneskeligt engagement. Intet
overlades til tilfældighederne af den både perfektionistiske og

fandenivoldske Steve Jobs. Den indstilling har både lagt fundamentet
til et af verdens mest indflydelsesrige og innovative virksomheder og

skabt Steve Jobs en stor fanskare - samt ikke så få fjender. 

I bogen fortæller Steve Jobs ærligt, nogle gange brutalt ærligt, om
både samarbejdspartnere og konkurrenter. Tilsvarende holder hans
venner, fjender og kolleger ikke igen, når de fortæller om Jobs

passioner, dæmoner og kontrolmani eller om hans perfektionisme,
hans drivkraft og de suveræne resultater, hans særlige tilgang til livet

og til forretningsverdenen resulterede i.   

Walter Isaacson har interviewet Steve Jobs flere end 40 gange til



bogen. Jobs stillede velvilligt op, men han udbad sig ingen form for
indflydelse på bogens indhold. Som Jobs selv formulerer det i

biografien: »Jeg har gjort mange ting, jeg ikke er stolt af. (.) Men jeg
har ikke nogen skeletter i skabet, der ikke kan tåle dagens lys«.  

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Steve Jobs&s=dkbooks

