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Az Új Könyvpiac 2009/12. számában

mutattuk be Jeffrey S. Young és

William L. Simon Steve Jobs és az
Apple sikertörténete című remek

könyvét (Lexecon Kiadó, 2009). Jobs

kiemelkedő példája annak, hogyan

változtatták meg egy lánglelkű, félel-

metes akarnok által vezetett, gyakran

szó szerint a győzelembe hajszolt

cégek három kimagasló gazdasági

jelentőségű iparág technikai alapjait,

és vitték azokat új, felívelő fejlődési

pályára. Sokoldalú alkotásai hosszú

sorát, és szó szerint korszakalkotó

jelentőségüket tekintve, ő talán az

ezredvég legjelentősebb teremtője.

Fejlesztőként, a legmodernebb

csúcstechnológiák élvonalában,

jórészt azok úttörőjeként dolgozó cég

vezetőjeként innovációs és marketing

eszközökkel tűzzel-vassal sikerre vitt

koncepciója szerint nem baj, ha az új

termék – számítógép, tenyérnyi digi-

tális zenelejátszó, okostelefon, inter-

netes zeneáruház – szokatlan a

célközönségnek, más, mint amit az

szeretne. A termékek ráébresztik, az

Apple pedig szép szóval, sok okos szol-

gáltatással megtanítja őket, hogy ez

az, ami igazán kell nekik.

Carmine Gallo e kötete Jobs újabb

korszakalkotó alkotását mutatja be.

Régóta felismert alapelv, hogy a fel-

használók az árucikkeket az általuk

nyújtott szolgáltatásokért – az érték-

elemzés fogalmával a funkcióiért –

veszik meg. Jobs alapvetően új kon-

cepciót érvényesített: a felhasználó-

nak nyújtott magas minőségű

élményt tette ezek élére. Mindent

annak szolgálatába állított, hogy az

embereknek, a tényleges, és meg-

nyerhető, megnyerendő felhasz-

nálóknak már az megragadó. Lenyű-

göző élmény legyen, ha belépnek az

Apple bármelyik üzletébe, akárcsak

nézelődni vagy tanácsért, nagyszerű

legyen a termékeivel való találkozás,

a bennük rejlő sokféle és szinte

megszámlálhatatlan lehetőség meg-

ismerése, kipróbálása, majd a termék

egyre teljesebb használata, s ennek

révén a saját képességeik és kreati-

vitásuk felfedezése és kibontakoz-

tatása. Olyan élményeket igyekezett

nyújtani, a tények tanúsága szerint

sikerrel, amelyek a felhasználót a

cége termékeinek és szolgáltatá-

sainak, és általában a márkának

elkötelezett híveivé teszik. Ehhez

innen nézve mesébe illő elemeket

állítottak rendszerbe: mosolygósan

barátságos alkalmazottakat, akik arra

törekszenek, hogy mindent megte-

gyenek az ügyfélért, s olyan üzleteket,

ahová öröm bemenni, öröm az

eszközökkel ismerkedni, s ahol min-

den lehető segítséget megadnak.

Gallo részletes elemzéssel megmu-

tatja, hogyan állította Jobs és az

Apple a cég minden tevékenységét

ennek szolgálatába.

Carmine Gallo
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English File 3th ed. Upper-Intermediate Student's Book
With ITutor
English File 3th ed. Upper-Intermediate WB kulcs nélkül
+ IChecker
English File 3th ed. Upper-Intermediate WB kulcsos
+ IChecker

Egyik legnépszerûbb közép- és nyelviskolai sorozat teljesen megújul. Könnyed, humoros
hangvétel jellemzi változatos feladattípusokkal, szórakoztató és sokszínû leckékkel, rugal-
mas tananyaggal, és nagy mennyiségû kiegészítõvel. A nyelvtan, a szókincs, a kiejtés és a
készségek fejlesztésének tökéletes egyensúlya biztosít kiváló alapot a magabiztos szóbeli
nyelvhasználathoz. Az új kiadásban még hangsúlyosabb a tanultak rendszeres ismétlése.
Minden lecke végén találunk egy kétoldalas Revise & Check részt, amelybõl kiderül, hogy
mi az, amit esetleg még egyszer át kell nézni az adott leckébõl. A könyv végén található a
Grammar Bank, mely leckénként két oldalas további gyakorlási lehetõséget biztosít, és a
Vocabulary Bank, mely a leckék témakörei köré csoportosítja, képekkel, rajzokkal
gazdagon illusztrálja a könyv szóanyagát, segíti az önálló szótanulást. A tankönyvhöz tar-
tozó ITutor ellenõrzi, javítja a tanuló interaktív gyakorlatait, és mobil eszközre optimalizált
tartalomhoz ad hozzáférést.  A munkafüzethez tartozó IChecker révén minden leckéhez
plusz tesztet találhatnak a neten, linkeket, melyek további gyakorlatokhoz, játékokhoz
vezetik a tanulót.

Oxford Angol Nyelvtan (+CD-ROM) kulcsos
Coe/Harrison/Paterson
Az Oxford Angol Nyelvtan magyar nyelven nyújt megbízható segítséget az angol nyelv tanulásához.
Különösen hasznos a nyelvvizsgára vagy az érettségi vizsgára készülõk számára, hiszen áttekinti és
gyakoroltatja az angol nyelvtan minden területét. Megoldó kulcsos és kulcs nélküli változatban is
kapható. Használható középiskolában és nyelvtanfolyamokon kurzuskönyvek kiegészítõjeként, de
hasznos segítõje lehet azoknak is, akik otthon, egyéni tanulás során kívánják nyelvtudásukat
fejleszteni. Példákkal illusztrált magyar nyelvû magyarázatokat tartalmaz. Bõséges gyakorlási
lehetõséget ad mind a magyarázatokat követõ feladatok, mind pedig a rendszeresen beiktatott ismétlõ
leckék révén.

Oxford Students' Dictionary With Cd-Rom
Megjelent a student's dictionary új kiadása. Elsõsorban a két tannyelvû iskolák számára hasznos, ahol
a diákok angolul tanulják a közismereti tárgyakat, de minden angolul tanuló haszonnal forgathatja.
B2-C1 nyelvi szintû, IELTS és TOEFL vizsgákra való felkészüléshez kiválóan alkalmas. A mate-
matikától a mûvészeteken át a sportig minden tantárgyból összegyûjtötték a szükséges szókincset. A
könnyebb áttekintést színes címszavak, illusztrációk és diagramok segítik. A CD-ROM mellékleten
megtalálható a teljes szótár, az Oxford Wordfinder Dictionary, képek és videók, gyakorlatok, és a
korábbról már megismert Genie is.

Az Oxford University Press 
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