
Brandt
Hent bøger PDF

Erik Brandt

Brandt Erik Brandt Hent PDF I bogen BRANDT får vi historien om en sammensat mand, der har prøvet
kræfter med det meste, både på det personlige og det professionelle plan. Erik Brandt fortæller om

inspirationen fra faderen og forelskelsen i Margit, der leverede den kreative del af forretningsimperiet Margit
Brandt Design.

Erik og Margit Brandt var 70’ernes ukronede modepar; Erik var forretningsmanden og strategen, mens Margit
klædte verdens kvinder på med sine hotte og nyskabende kreationer. Sammen revolutionerede de

modeverdenen med deres utraditionelle forretningsstrategi - en strategi, der satte modemærket Margit Brandt
Design på det internationale verdenskort. Erik Brandt fandt på at lave mode til folket, i et prisleje hvor de

fleste kunne følge med - han var for moden, hvad Simon Spies var for rejsebranchen.

Parret Brandt blev mediernes yndlinge, og med deres utallige forretningsrejser til verdens storbyer blev de
inkarnationen af begrebet jetset. Titlen blev yderligere forstærket af, at vennerne hed Andy Warhol, Sam

Spiegel og David Bowie.

Bogen er et tidsbillede og skildrer en unik erhvervshistorie i Danmark. Men den er ikke mindst en historie om
kærligheden mellem to personer, der på deres egen måde har fundet midlet til et succesfuldt ægteskab.
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