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BESKRIVNING

Boken guidar på två resor. Den första går in i djupet av den kreativa processen. Vad gör kreativ
problemlösning så speciell?Den andra resan följer en kreativ process från början till slut. Var kör vi oftast
fast, varför och vad kan vi göra åt det?"En bra idé" har sålts i tusentals exemplar och används som
kurslitteratur på ledande kreativa utbildningar. Illustrationerna är gjorda av Lasse Skarbøvik som belönats
med Stora Svenska Illustratörspriset."Boken är utmärkt läsning. En god hjälp i att bli ännu bättre på att
utnyttja sin inneboende kraft till nya idéer."Competence"Intressant, underhållande och lärorik läsning. En
bra idé av Bengt Renander hjälper dig bli mer kreativ."Cap & Design
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

TA-GE - En bra idé! — Tranemo Kommun

"Låter som en bra idé" Även Mikael Damberg, inrikesminister och ledamot i det mäktiga verkställande
utskottet, är positiv. - Jag tycker att det ...

Jag sitter på en bra idé - hur förverkligar jag den? - Akademiska ämnen ...

Vin on line - en bra idé? lördag 15 december 2018 13:31. Är det verkligen en bra idé att kunna få hem
kartonger till dörren med det vin man beställt?

Bilfrågan: Dimljus och halvljus - en bra idé? | Vi Bilägare

Traskade iväg till stadshuset. Jag hade nämligen läst om en bra idé, som Luleå kommun kommit med. -
Hej! Läste i tidningen att man kunde få fettratt.
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EN BRA IDÉ.

https://www.bo-fi.club/?p=EN%20BRA%20ID%C3%89.&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=EN%20BRA%20ID%C3%89.&ln=se
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