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- Skrevet på baggrund af masser af interview
- Du får indblik i Apples særlige organisationskoncepter som ´DRI´ og Top 100. 

- Du får eksklusiv og ny viden om hvordan Apple udvikler produkter. 
- Hvordan håndterer Apple overgangen til tiden efter Steve Jobs

Inside Apple afdækker de hemmelige systemer, taktikker og ledelsesstrategier der gjorde det muligt for Steve
Jobs og hans virksomhed at lancere en stribe produkter med kultstatus og at inspirere mennesker og

virksomheder verden over. 

Inside Apple er en dybdeborende undersøgelse af en unik virksomhed - og dens økosystem af leverandører,
investorer, medarbejdere og konkurrenter. Men bogens pointer om Jobs, om lederskab, design, udvikling og
marketing af produkter er universel. Her er noget for enhver der ønsker at tilføre sin virksomhed personlige

karriere lidt Apple-magi.

Forfatteren Adam Lashinsky er senior redaktør ved Large for Fortune. I 2008 forudså han i en forsidehistorie
for magasinet Fortune, at den dengang ukendte Tim Cook ville afløse Steve Jobs som CEO.
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