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Fra idé til app Christian Nielsen Hent PDF Du kan da bare lave en app! Det kan vel ikke være så svært? Eller

kan det? Hvad skal der egentlig til? Hvordan gør man? Hvor starter man? Hvad er vigtigt? Hvad er
faldgruberne? Og hvad koster det? Spørgsmålene tårner sig op, men idéen består. Så hvad gør du? Vi har

skrevet denne bog til dig, som har en idé til en app, som måske er kørt fast i arbejdet med en, eller som gerne
vil snuse lidt til, hvad det vil sige bare at lave en app . Bogen er let at læse og fyldt med konkrete værktøjer,
modeller og tips, så den både egner sig til praktisk brug og til undervisning i digital konceptudvikling og

innovation. Bogen afspejler en app-produktions avancerede, multidisciplinære proces. Vores håb med bogen
er, at du kan få et godt grundlag for at forstå hele processen, så du kan komme godt fra start med din idé til en

app og dermed øge dine chancer for at lykkes med at føre din idé ud i livet.
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