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РЕДАКЦИЯДАН
ОТ РЕДАКЦИИ

Сентябрь у большинства ассоциируется с оконча-
нием отпусков, началом учебного года и трудовых 
будней. Мне кажется, в это время очень важно за-
давать себе главные вопросы и отвечать на них. 
Осень — своеобразная «перезагрузка» себя, своих 
ценностей и планов. Пусть этот сентябрь ста-
нет для вас началом прекрасного времени, когда 
осуществляются мечты, достигаются цели и 
приходят победы! Самое главное — ваша вера в 
то, что все получится!
Мы в редакции готовили сентябрьский номер с 
особым желанием привнести в вашу жизнь хорошее 
настроение и осеннее вдохновение. Сентябрь зада-
ет осенние тренды и обновляет коллекции. В этом 
выпуске мы собрали для вас не только модные тен-
денции в гардеробе и макияже, но и новинки сезона 
в постоянной рубрике «Тренды месяца». 
Познавательным будет материал о крупных ту-
рецких брендах в «Хан Шатыр». Вы узнаете о том, 
как комфортно с детьми провести целый день 
в нашем торгово-развлекательном центре. Мы 
также собрали для вас актуальные скидки и инте-
ресные акции брендов «Хан Шатыр». Сентябрь — 
это и начало бархатного сезона на большинстве 
курортов, поэтому в рубрике «Туризм» вы узнаете, 
в какие страны стоит полететь на отдых. 
Читайте обо всех интересных новостях наше-
го торгово-развлекательного центра на осенних 
страницах Life Time.

С наилучшими пожеланиями, 
Анна Русакова

Қыркүйек көпшілігінде демалыстардың аяқта-
луымен, оқу жылының және жұмыс күндерінің баста-
луымен байланыстырылады. Маған бұл уақытта 
өзіне негізгі сұрақтарды қойып және оларға жауап 
беру өте қажет сияқты. Күз — өзін, өз құндылықта-
ры мен жоспарларын «қайта ретке келтіру». Осы 
қыркүйек сіздер үшін армандар орындалатын, мақ-
саттарға қол жететін және жеңістер келетін ке-
ремет уақыттың басы болсын! Ең бастысы — бар-
лығы жүзеге асатынына сіздің сеніміңіз!
Біз редакцияда қыркүйек айының санын сіздердің 
өмірлеріңізге жақсы көңіл-күй мен күздік шабыт 
сыйлау үшін ерекше ықыласпен дайындадық. Қыр-
күйек күзгі трендтерді тапсырады және топтама-
ларды жаңартады. Бұл шығарылымда біз сіздер үшін 
тек қана гардероб пен макияждағы сәнді үрдістерді 
ғана емес, сол сияқты «Ай трендтері» тұрақты 
айдарында маусымның жаңалықтарын да жинадық. 
«Хан Шатырдағы» ірі түрік брендтері туралы 
материал танымдық болмақ. Сіздер біздің сау-
да-ойын-сауық орталығында балалармен күні бойы 
қалайша жайлы өткізуге болатыны жөнінде білесіз-
дер. Сондай-ақ, біз сіздер үшін «Хан Шатыр» бренд-
терінің өзекті жеңілдіктері мен қызықты науқан-
дарын жинадық. Қыркүйек — бұл курорттардың 
көпшілігінде мақпал маусымның басталуы да, сон-
дықтан «Туризм» айдарынан сіздер қандай елдерге 
демалысқа ұшып баруға тұратынын білесіздер. 
Біздің сауда-ойын-сауық орталығының барлық қы-
зықты жаңалықтарын Life Time журналының күзгі 
беттерінен оқыңыздар.

Ең ізгі тілектермен, 
Анна Русакова
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На Аиде: total look MOTIVI

На Алихане: total look MAGNATНа Аиде: total look US POLO ASSN
На Алихане: total look US POLO ASSN

СТИЛЬДІ 
КҮЗ: 
 

 

ҚЫРКҮЙЕККЕ БЕЙНЕЛЕР ИДЕЯЛАРЫ
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На фото: Рахметов Алихан, Бигарина Аида
(международное модельное агентство Velada Models)

Фотограф: Пулатова Джулия
Макияж: INGLOT, ТРЦ «Хан Шатыр»
Укладка: ELITTE, ТРЦ «Хан Шатыр»

Стилист:  Аязбек Асель
На Алихане: total look TOMMY HILFIGER

На Аиде: total look TOMMY HILFIGER
На Аиде: total look DEFACTO
На Алихане: total look DEFACTO

СТИЛЬНАЯ 
ОСЕНЬ:
 ИДЕИ ОБРАЗОВ НА СЕНТЯБРЬ
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АЙ ТРЕНДТЕРІ / ТРЕНДЫ МЕСЯЦА

MUST HAVE

Хорошим подарком другу станет игровой джойстик SONY PS4 DUALSHOCK 4. Он оснащен 
подсветкой тачпада, совпадающей по цвету с подсветкой джойстика, что позволяет гей-
мерам узнавать, за какого персонажа они играют. Кроме того, джойстик поддерживает 
возможность подключения через USB или Bluetooth, а также имеет трехосевой гироскоп 
и акселерометр.

ДЖОЙСТИК SONY PS4 DUALSHOCK 4 CONT GREEN CAMMO В SULPAK 

-MEN

SWISS TIME-ДАҒЫ TAG HEUER 
CARRERA САҒАТТАРЫ 

Tag Heuer Carrera сағаттары — аксессу-
арлар арасындағы мәңгілік классика. 
Бұл жақұт шынылы ультраберік сағат-
тар сызаттар мен зақымдарға төзімді. 
Циферблат ұстамды қара түсте жа-
салған, ал тізбек кескіндемесі Н-үлгілі 
жаңа білезік ерекше стиль элементін 
енгізген. Су өткізбейтін сағаттарда хро-
нограф және мезгіл индикаторы бар. 

ЧАСЫ TAG HEUER CARRERA В 
SWISS TIME

Часы Tag Heuer Carrera — вечная клас-
сика среди аксессуаров. Эти ультра-
прочные часы с сапфировым стеклом 
устойчивы к царапинам и поврежде-
ниям. Циферблат выполнен в сдержан-
ном черном цвете, а новый браслет с 
H-образной конфигурацией звеньев 
привносит особый элемент стиля. Во-
донепроницаемые часы имеют хроно-
граф и индикатор даты. 

Эта куртка — настоящая находка для 
поклонников легендарного бренда 
Air Jordan. Главные ее достоинства — 
современный дизайн, яркость цвета, 
уплотненный материал изнутри из-
делия. Куртка позволяет сохранить 
тепло и комфорт в прохладное вре-
мя года. В магазине BRUX вы также 
найдете бренды casual одежды, обу-
ви и аксессуаров. Куртка доступна со 
скидкой в магазине BRUX на 2 этаже.

КУРТКА NIKE AIR JORDAN В BRUX 
Бұл күртке — атаулы Air Jordan брен-
дін қастерлеушілер үшін нағыз олжа. 
Оның басты құндылығы — заманауи 
дизайн, түсінің ашықтығы, бұйымның 
тығыздалған ішкі материалы. Күртке 
салқын жыл мезгілінде жылу мен ыңғай-
лылықты сақтайды. Сол сияқты BRUX дү-
кендерінен сіздер киімнің, аяқ киімнің, 
аксессуарлардың casual брендтерін та-
басыздар. Күртке 2-қабаттағы BRUX дү-
кенінде жеңілдікпен қолжетімді.

BRUX-ТАҒЫ NIKE AIR JORDAN 
КҮРТКЕСІ

Бұл — аңызға айналған парфюмнің жаңа нұсқасы. Хош 
иіс сүрек жылылығы және теңіз тұңғиығының салқын 
лебінің қайшылығына құрылған. Acqua Di Gio Absolu 
қайсар және қайратты адамның бейнесін сомдайды. 
Жоғарғы ноталар: бергамот, лимон және теңіз нотала-
ры;  ортаңғы ноталар: қазтамақ, лаванда, гүлшетен;  не-
гізгі: пачулялар, сүрек ноталары.

MON AMIE-ДЕГІ GIORGIO ARMANI ҰСЫНҒАН 
ACQUA DI GIO ABSOLU ХОШ ИІСІ

Это новая версия легендарного парфюма. Аромат по-
строен на контрастах теплоты древесины и прохладной 
свежести морских глубин. Acqua Di Gio Absolu переда-
ет образ смелого и мужественного человека. Верхние 
ноты: бергамот, лимон и морские ноты;  средние ноты: 
герань, лаванда, розмарин;  базовые: пачули, древес-
ные ноты.

АРОМАТ ОТ GIORGIO ARMANI ACQUA DI GIO 
ABSOLU В MON AMIE

ZARA бренді кез келген жағдайларға арналған 
стильді және мықты арқа қоржындарымен 
атақты. Арқа қоржындар өте танымал, таңқа-
ларлық емес, өйткені бұл — қазіргі уақыттың 
ең ыңғайлы аксессуарларының бірі. ZARA 
MAN ұсынған қара былғары арқа қоржын — 
нағыз шопинг-олжа. Ол келісті кеңсе костю-
мімен де, және күнделікті стильмен де үй-
лесімді.

ZARA MAN ҰСЫНҒАН БЫЛҒАРЫ АРҚА 
ҚОРЖЫН

Бренд ZARA славится стильными и прочными 
рюкзаками на любой случай. Рюкзаки очень 
популярны, что неудивительно, ведь это один 
из самых удобных аксессуаров времени. Чер-
ный кожаный рюкзак от ZARA MAN — насто-
ящая шопинг-находка. Он отлично сочетается 
и со строгим офисным костюмом, и с повсед-
невным стилем.

КОЖАНЫЙ РЮКЗАК ОТ ZARA MAN 

Достармен бірге табиғатқа 
немесе саябаққа сапар, спорт-
тық жүріс немесе нағыз саяхат 
PHOENIX велосипедтерімен 
әбден мүмкін. Олар кез келген 
кедергілерге төзімді, себебі 
мықты қаңқасы бар және кез 
келген салмаққа есептелген. 
PHOENIX велосипедтерінің ай-
ырмашылық белгісі — жоғары 
сапа мен ең төмен баға. Ол 
0 қабаттағы SULPAK-та қол-
жетімді.

SULPAK-ТАҒЫ 
PHOENIX YE18S2752B MTB 

ВЕЛОСИПЕДІ Поездки с друзьями на природу или в парк, спор-
тивная езда или настоящее путешествие возмож-
ны с велосипедами PHOENIX. Они выдерживают 
любые препятствия, ведь имеют прочный каркас 
и рассчитаны на любые нагрузки. Отличительная 
черта велосипедов Phoenix — высокое качество и 
минимальная цена. Доступны в SULPAK на 0 этаже.

ВЕЛОСИПЕД PHOENIX YE18S2752B MTB В 
SULPAK

SONY PS4 DUALSHOCK 4 ойынға арналған джой-
стик досыңызға жақсы сыйлық болады. Ол гей-
мерлерге қай кейіпкер үшін ойнағанын білуге 
мүмкіндік беретін джойстик жарықтандырғышы 
түсімен сәйкес тачпад көмескі жарығымен жаб-
дықталған. Одан басқа, джойстик USB немесе 
Bluetooth арқылы қосылу мүмкіндігін қолдайды, 
сондай-ақ үш білікті  гироскоп және  акселеро-
метр бар. 

SULPAK-ТАҒЫ SONY PS4 DUALSHOCK 4 CONT 
GREEN CAMMO ДЖОЙСТИК

Светлые однотонные кроссовки популярны уже несколько сезо-
нов подряд. Конструкция верха кроссовок 574 SPORT V2 сочета-
ет в себе натуральную кожу и плотные детали, что способствует 
удобной посадке и дополнительной поддержке стопы. Иннова-
ционная технология Fresh Foam обеспечивает непревзойден-
ную амортизацию стопы.

NEW BALANCE 574 SPORT V2 КРОССОВКАЛАРЫ
Ашық бір түсті кроссовкалар бірнеше маусым қатарынан таны-
мал. 574 SPORT V2 кроссовкаларының үстіңгі құрылымы ыңғай-
лы отырысқа және табанды қосымша қолдауға жағдай жасай-
тын табиғи былғары және тығыз бөлшектерімен үйлесім тапқан. 
Fresh Foam инновациялық технологиясы табанның маңдай 
алды амортизациясын қамтамасыз етеді. 

КРОССОВКИ NEW BALANCE 574 SPORT V2
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-WOMEN

АЙ ТРЕНДТЕРІ / ТРЕНДЫ МЕСЯЦА

MUST HAVE

«ЭПЛ. ЯКУТСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ» 
ҰСЫНҒАН ГАУҺАР ТАСТЫ САҚИНА
Күзбен алтыннан өзге не байланысты? 
Сары алтын барлық уақытта бізге күн 
шуағын және жылуды еске салады. Сән 
өзгереді, ал классика қалады. «ЭПЛ. 
Якутские бриллианты» ұсынған сары 
алтыннан жасалған гауһар тасты сақи-
на — жақсы сыйлық болатын әшекей.

КОЛЬЦО С БРИЛЛИАНТОМ ОТ 
«ЭПЛ. ЯКУТСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ»

Что, как не золото ассоциируется с осе-
нью? Желтое золото во все времена на-
поминало нам о солнечном свете и те-
пле. Мода меняется, а классика остается. 
Кольцо из желтого золота с бриллиантом 
от «ЭПЛ. Якутские бриллианты» — укра-
шение, которое станет хорошим подар-
ком.

ПАЛЕТКА ТЕНЕЙ COVER SHOT 
ОТ SMASHBOX В MON AMIE

Это невероятно стильная и красивая 
палетка от Smashbox. Она сочетает 
в себе восемь тщательно подобран-
ных ярких оттенков с матовой и ме-
таллик текстурой и фольгированным 
покрытием. Все оттенки навевают 
осеннее настроение. Сами тени по-
мещены в роскошный футляр, укра-
шенный  кристаллами.

MON AMIE-ДЕГІ SMASHBOX 
ҰСЫНҒАН COVER SHOT КӨЗ 

БОЯУ ПАЛЕТКАСЫ
Бұл — Smashbox ұсынған адам 
нанғысыз стильді және әдемі па-
летка. Ол мұқият таңдалған күңгірт 
және металлик бітімі мен қақтама-
лы жабындысы бар сегіз жарқын 
реңкпен үйлескен. Барлық реңктер 
күзгі көңіл-күйді көтереді. Көз бояу-
лардың өздері кристаллдармен әше-
кейленген сәнді қаптамаға енгізілген.

ОЧКИ ОТ ALDO ACCESSORIZE
Тренд последних нескольких 
сезонов — уникальные, нео-
бычные солнцезащитные очки, 
которые становятся частью 
стильного образа. Выбирая очки, 
обращайте внимание не только 
на форму, но и на качество. Мод-
ные прочные и одновременно 
качественные очки вы найдете в 
магазине ALDO (1 этаж).

ALDO-ДАН ACCESSORIZE 
КӨЗӘЙНЕГІ

Соңғы бірнеше маусымдардың 
тренді — стильді бейне бөлігіне 
айналып келе жетқан бірегей, 
өзгеше күннен қорғайтын көзәй-
нек. Көзәйнек таңдағанда оның 
пішініне ғана емес, сапасына да 
назар аударасыз. Сәнді бекем әрі 
біруақытта сапалы көзәйнекті 
ALDO дүкенінен (1-қабат) таба-
сыз.

L’OCCITANE-ДЕН ТӘНГЕ 
АРНАЛҒАН БАЛҒЫНДАТҚЫШ 

ЖЕЛЕ 
Өзін күту құралдарының жаңа 
үлгісі — желе консистенциясы 
құралы. Цитрус сығындыларымен 
байытылған тәнге арналған балғын-
датқыш желебалғындық сезімін 
сыйлай отырып, теріні жұмсартады 
және әлдендіреді.
Құралдың салмақсыз текстурасы 
теріні оттегімен қанықтыратын 
миллион шағын көпіршіктерден 
тұрады. Нарқайсар және тропика-
лық цитрустардың сергіткіш хош 
иісімен рахаттаныңыз!

БОТИЛЬОНЫ ОТ ALDO
Ботильоны — актуальный осен-
ний тренд, особенно если это об-
увь в теплых сезонных оттенках. 
Ботильоны от ALDO выглядят не-
вероятно стильно и современно. 
Они отлично смотрятся с джин-
сами, платьями, а также идеаль-
но подходят под погодные усло-
вия столичной осени. 

ALDO-ДАН ТОБЫҚТЫ 
ЕТІКТЕР

Тобықты етіктер — өзекті күзгі 
тренд, әсіресе бұл аяқ киім жылы 
маусымдық реңктерде болса. 
ALDO ұсынған тобықты етіктер 
айрықша стильді және замана-
уи. Олар джинс шалбарларымен 
де, әйелдер көйлектерімен де 
тамаша көрінеді, сондай-ақ аста-
налық күздің ауа райы жағдайла-
рына мінсіз жарайды. 

CHARLES&KEITH ҰСЫНҒАН ГЕО-
МЕТРИЯЛЫҚ ПІШІНДЕГІ СӨМКЕ  
Үлкен қаладағы тіршілікте өмірдің 
әртүрлі жағдайлары үшін сөмкелер 
қажет. Charles&Keith сөмкелерін 
таңдайтын қыздар — жетістікті 
және өздеріне сенімді. Үлкен қала-
дағы өмір үшін олардың өте ыңғай-
лы, сыйымды және бір уақытта 
стильді сөмкелерді таңдайтыны 
даусыз. Charles&Keith-тегі сөмке — 
тұтас өнер. Әртүрлі геометриялық 
пішіндегі келелі сөмкелер «Хан Ша-
тыр» СОСО-дағы 1-қабаттағы дүкен-
де қолжетімді.

СУМКА ГЕОМЕТРИЧНОЙ 
ФОРМЫ ОТ CHARLES&KEITH

Для жизни в большом городе не-
обходимы сумки на разные слу-
чаи жизни. Девушки, выбирающие 
сумки Charles&Keith — успешные 
и уверенные в себе. Для жизни в 
большом городе они выбирают, 
бесспорно, очень удобные, вмести-
тельные и одновременно стильные 
сумки. Сумка в Charles&Keith — це-
лое искусство. Актуальные сумки 
самых разных геометричных форм 
доступны в магазине на 1 этаже в 
ТРЦ «Хан Шатыр».

ОСВЕЖАЮЩЕЕ ЖЕЛЕ ДЛЯ 
ТЕЛА ОТ L’OCCITANE

Новый формат уходовых средств 
за собой — средство консистенции 
желе. Освежающее желе для тела, 
обогащенное экстрактами цитрусо-
вых фруктов, смягчает и тонизирует 
кожу, даря ощущение свежести. 
Невесомая текстура средства со-
стоит из миллиона микропузырь-
ков, которые насыщают кожу кис-
лородом. Насладитесь бодрящим 
ароматом вербены и тропических 
цитрусов!

MON AMIE-ДЕГІ GUCCI GUILTY POUR 
FEMME ПАРФЮМІ 

Gucci тарихындағы жаңа тарау — Gucci Guilty 
Pour Femme шығыс гүлді хош иісі. Бұл ескішілдік-
тен еркін әйелдерге арналған парфюм. Көркем 
пішінді сауыттағы нәзік-алқызыл хош иіс ерлерге 
арналған Guilty сауытының нұсқасын қайталай-
ды. Хош иіс MON AMIE-де ұсынылған.

MAC ҰСЫНҒАН ЖАҢА ДАЛАП
MAC жаңа Love Me кремді далабын ұсынады. Жаңа өнім 
жеңілдігімен, ыңғайлы бітімімен ерекшеленеді және 
күні бойында қаныққан түс, жарқыл және ылғалдылық 
береді. Ультражіңішке пигмент, тіпті далап бір қабат 
жағылса да, еріндерде бірқалыпты таратылады.

НОВАЯ ПОМАДА ОТ MAC
MAC представляет новую кремовую помаду Love Me. 
Новинка отличается легкой, удобной текстурой и при-
дает интенсивный цвет, сияние и увлажнение в течение 
дня. Ультратонкий пигмент равномерно распределяется 
на губах, даже если помада нанесена в один слой.

ПАРФЮМ GUCCI GUILTY POUR FEMME 
В MON AMIE

Новая глава в истории Gucci — восточный цве-
точный аромат Gucci Guilty Pour Femme. Это пар-
фюм для женщины, свободной от предрассудков. 
Женственно-розовый аромат в изящной форме 
флакона повторяет силуэт мужского флакона 
Guilty. Аромат представлен в MON AMIE.
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СӘН ЖӘНЕ СТИЛЬ: 2019 КҮЗ МАУСЫМЫНЫҢ БАСТЫ ТРЕНДТЕРІ 

• Негізгі түстер: 
күлгін, ашық-қызыл, қоңыр қы-
зғылт, зүбаржат, күрең-қызыл, 
шабдалы түстес
• Викториан стиліндегі нымша
• Көлемді жеңдер
• Шалбар-палаццо  
• Кейптер мен тренчтер 
• Қара былғары
• Тор сызық
• Минимализм
• V-үлгілі ойықты көлемді 
свитер   
• Ірі бұршақ
• Сырма кездеме 
• Джинс-банан 

• Бант 
• Жапсырма қалталар 
• Мықынға кең белдіктер
• Тиін үлгісіндегі алқа
• Шомбал шынжырлар  
• Страздардан сырға-жіптер 
• Сырға-сақиналар 
• Ерекше геометриялық 
пішіндегі көзәйнек
• Шағын сөмкелер  
• Геометриялық тақа
• Тобықты етіктер 
• Кең балақ

Қыркүйек — жаңа сән мау-
сымының басы. Киім дизай-
нерлері сіздің күзгі бейнеңіз 
үшін шешім әзірлеген. Жаз 
аяқталып, салқын қыркүй-
ек келісімен едәуір жылы 
киімге көшудің қажеттілігі 
туындайды. Алайда, қыр-

күйекте біз күздің таңға-
жайыптарына да қанағатта-
нып, ыңғайлы және стильді 
бейнелерді де таңдай ала-
мыз. Біз 2019 сәнді күз ма-
усымының ең тартымды 
трендтерін ұсынамыз. 

2019 жылдың күзінде өзекті трендтер:

OVS
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МОДА И СТИЛЬ: ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ СЕЗОНА ОСЕНЬ 2019

• Основные цвета: фиолето-   
вый, ярко-красный, терракото-
вый, изумрудный, бордо, пер-
сиковый
• Блузы в викторианском стиле
• Объемные рукава
• Брюки-палаццо  
• Кейпы и тренчи 
• Черная кожа
• Клетка
• Минимализм
• Объемные свитера с V-образ-
ным вырезом   
• Крупный горох

• Стеганый материал 
• Джинсы-бананы 
• Банты 
• Накладные карманы 
• Широкие ремни на талии
• Подвески в виде монет 
• Массивные цепи  
• Серьги-нити из страз 
• Серьги-кольца 
• Очки необычных 
геометрических форм
• Мини-сумки  
• Геометрический каблук
• Ботильоны 
• Клеш

Сентябрь — начало нового 
сезона моды. Дизайнеры 
одежды подготовили ре-
шения для ваших осенних 
образов. С окончанием 
лета и приходом прохлад-
ного сентября возникает 
необходимость сменить 
одежду на более теплую. 

Однако, в сентябре мы все 
еще можем довольство-
ваться очарованием осени 
и подбирать комфортные 
и одновременно стильные 
образы. Мы представляем 
самые интересные тренды 
модного сезона осень 2019. 

Осенью 2019 года актуальны тренды:

ALDO ACCESSORIZE
MANGO

CHARLES&KEITH

ZARA WOMAN

MANGO

MOTIVI

MANGO

GUESS
PARFOIS ALDO SHOES

ZARA WOMAN PARFOIS ZARA WOMAN

MANGO

MANGO

NAF NAF

TOMMY HILFIGER

MANGO

GUESS

MANGO

MANGO
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СӘН ЖӘНЕ СТИЛЬ: 2019 КҮЗ МАУСЫМЫНЫҢ БАСТЫ ТРЕНДТЕРІ

• Насыщенные цвета: красный, 
бордо, фиолетовый, синий, тер-
ракотовый
• Классический стиль и 
минимализм
• Клетка
• Многослойность
• Белые кроссовки 
• Белоснежный total look
• Фотопринты
• Куртка-одеяло
• Джинсы-карго
• Джинсовые костюмы
• Лоферы
• Объемные плащи 
• Большие сумки 
• Нейлоновые куртки
• Накладные карманы

Батыл тұлғалар құндылығын 
бағалайтын 2019 күз мау-
сымының негізгі үрдістерін 
ұсынамыз: 

Предлагаем основные тен-
денции сезона осень 2019, 
которые оценят по достоин-
ству смелые личности:

• Қанықты түстер: 
қызыл, күрең-қызыл, күлгін, 
көк, қоңыр қызғылт
• Классикалық стиль және 
минимализм
• Тор сызық
• Көпқабаттылық
• Ақ кроссовкалар 
• Аппақ total look
• Фотопринттер
• Күртке-көрпе
• Джинс-карго
• Джинс костюмдер
• Лоферлер
• Көлемді плащтар 
• Үлкен сөмкелер
• Нейлон күрткелер
• Жапсырма қалталар
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МОДА И СТИЛЬ: ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ СЕЗОНА ОСЕНЬ 2019

• Фактуралық, табиғи 
маталар: мақта, зығыр, барқыт, 
ши барқыт
• Преппи-стиль
• Джинс комбинезондар
• Өңделген тері
• Көйлек-трапециялар
• Сырылған материал
• Жұмсақ түс
• Жапсырма қалталары 
бар күртке
• Паркалар, бомберлер, пәлте
• Поп-арт
• Лонгсливтер
• Минимализм
• Милитарлар
• Нейлон күрткелер
• Динозаврлар түріндегі принт
• Көпқабаттылық

Күзде ата-аналар алдында бір-
неше салмақты міндет тұрады: 
баланы жылы әрі сәнді киіндіру 
керек. «Хан Шатыр» СОСО топта-
масынан 2019 күзіне трендтер:

• Фактурные, натуральные тка-
ни: хлопок, лен, бархат, вельвет
• Преппи-стиль
• Джинсовые комбинезоны
• Меховая отделка
• Платья-трапеции
• Стеганый материал
• Пастельные цвета
• Куртки с накладными 
карманами
• Парки, бомберы, пальто
• Поп-арт
• Лонгсливы
• Минимализм
• Милитари
• Нейлоновые куртки
• Принт в виде динозавров
• Многослойность

Осенью перед родителями стоит 
нелегкая задача: одеть ребенка 
тепло и одновременно модно. 
Тренды на осень 2019 из коллек-
ций ТРЦ «Хан Шатыр»:

NEXT

ZARA MAN

US POLO ASSN TOMMY HILFIGER

BERSHKA

BRUX

TOMMY HILFIGER

ALTINYILDIZ 
CLASSICS

ZARA MAN

TOMMY HILFIGER

LACOSTE
MASSIMO DUTTI ZARA MAN

«Детский мир»

TERRANOVA ZARA KIDS OVS NEXT

KOTON

MONSOON

NEXT

OSTIN 
KIDS

NEXT
LC WAIKIKI KIDS

ACOOLA

KOTON

MONSOON
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Металлдық реңктер
Күзгі-қысқы кезеңде салқын металлдық реңктері бар құрал-
дар танымал бола бастайды. Осы жолы бет әрлеушілер 
күміске назар аударған. Металл жылтырағы кез келген ма-
кияжды көзге түсердей және ашық етеді. Мұндай макияж-
ды сауық кешіне де, көз далабын мөлшерімен қолданғанда 
жұмысқа барғанда да жасауға болады.

КҮЗ 2019: МАКИЯЖДАҒЫ БАСТЫ ҮРДІС

Бір түстегі макияж 
Күздің сәнді макияжын суретшінің қылқаламымен жа-
салғандай көз далабының кең жағындысы көріктендірген. 
Бет әрлеушілер бір түстегі монохромды макияжды ұсына-
ды. Мысалы, көз далабы мен ерін далабы немесе көз дала-
бы мен кірпіктерге арналған сүрме бір реңкте болуы тиіс. 
Макияждың басты трендтері — алқызыл және күлгін тү-
стердің үйлесімділігі. 

Кірпіктерге көңіл аудару
Бет әрлеушілер кірпіктерге соншалықты көңіл бөлмегені 
әлдеқашан. Ұзын, қалың, мамық кірпіктер сәнге енді, бірақ 
табиғи болуы міндетті. Мұндай кірпіктер терінің мінсіз тегіс 
өңі және сәл ғана сызылған қастары бар макияждың тама-
ша қорытындысы болады. 

Эксперименты со стрелками
Еще один модный тренд осеннего макияжа — стрелки. Для 
повседневного модного макияжа подойдет черный кайал, 
которым можно очерчивать контур глаз и даже нижнее 
веко. Для вечеринок и фотосессий можно поэксперимен-
тировать и создать необычные графичные стрелки.

Металлические оттенки
В осенне-зимний период становятся популярны средства с 
холодным металлическим оттенком. На этот раз визажисты 
уделили внимание серебру. Блеск металла на глазах сдела-
ет любой макияж броским и ярким. Такой макияж можно 
делать и на вечеринку, и на работу при умеренном исполь-
зовании теней.

Макияж в одном цвете 
Модный макияж осени украсили широкие мазки теней, 
будто сделанные кистью художника. Визажисты предлага-
ют монохромный макияж в одном цвете. Например, одного 
оттенка должны быть тени и помада или тени и тушь для 
ресниц. Главные тренды макияжа — сочетание розового и 
фиолетового цветов. 

Сызықтармен тәжірибе
Күзгі макияждың тағы бір сәнді тренді — сызықтар. Күн-
делікті сәнді макияж үшін көз пішінін және тіпті төменгі қа-
бақты сызуға қара кайал жарамды. Сауық кештері және фо-
тосессиялар үшін әдеттегіден тыс графикалық сызықтарды 
құруға және тәжірибе жасап көруге болады.

Акцент на ресницы
Столько внимания ресницам визажисты не уделяли уже 
давно. В моде длинные, густые, пушистые ресницы, но 
обязательно натуральные. Такие ресницы будут отличным 
завершением макияжа с идеально ровным тоном кожи и 
слегка подчеркнутыми бровями. 
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Ашық, табиғи қастар
Қастардың табиғи сұлулығы жасандыларды, қоса сурет са-
лынған қастарды жеңді. Едәуір табиғи, бірақ күтім жасалған 
қастардың пайдасына таңдау жасаңыз. Барлығы көз бен 
қастарды айшықтауды әдеттенген, алайда бұл маусымның 
тренді — түссізденген қастар. Бұл — батыл тәжірибе, бірақ 
тек ақшыл шашты қыздарға жарамды.

Дрейпинг
Контуринг сәннен шығып барады. Күзгі макияжда танымал 
болып отырған жаңа техника — дрейпинг. Бұл бетті қызыл 
реңдердің көмегімен фактуралық ету тәсілдерінің бірі. Бұл 
тренд макияждағы қысқы трендпен тамаша үйлесімді — 
аязды қызыл рең, дәл сондықтан алқызыл реңктер таны-
мал.

Еріндердегі жылтырақ
Күзгі макияжда әуелі көктемнің басында өзін танытқан 
үрдіс сақталып қалады. Еріндердегі жабынды бұрынғысын-
ша сәнде келеді. Еріндердегі жылтырақ макияжды трендті 
және тәмамдалған етеді.

Еріндердегі қызыл реңктер
2019 жылғы еріндер макияжының басты түсі — классика-
лық қызыл. Бастысы — қызыл далапты дұрыс таңдап және 
жаға білу. Ол әрі күңгірт, әрі жылтыр болуы мүмкін. Маки-
яждағы тағы бір есте қалатын тренд — еріндердің буалдыр 
контуры.

Светлые, естественные брови
Природная красота бровей победила искусственные, четко 
прорисованные брови. Делайте выбор в пользу более есте-
ственных, но ухоженных бровей. Все привыкли выделять 
глаза и брови, однако в этом сезоне в тренде — обесцве-
ченные брови. Это смелый эксперимент, но подойдет толь-
ко светловолосым девушкам.

Блеск на губах
В осеннем макияже сохраняется тенденция, заявившая о 
себе еще в начале весны. По-прежнему в моде глянцевое 
покрытие на губах. Блеск для губ сделает макияж трендо-
вым и одновременно законченным.

Дрейпинг
Контуринг выходит из моды. В осеннем макияже становит-
ся популярной новая техника — дрейпинг. Это один из спо-
собов сделать лицо фактурным, но с помощью румян. Этот 
тренд отлично сочетается с зимним трендом в макияже — 
морозный румянец, именно поэтому популярны оттенки 
розовых румян.

Оттенки красного на губах
Главный цвет в макияже губ 2019 года – классический 
красный. Главное — уметь правильно выбирать и нано-
сить красную помаду. Она может быть как матовой, так и 
глянцевой. Еще один запоминающийся тренд в макияже — 
размытый контур губ.

ОСЕНЬ 2019: ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МАКИЯЖЕ
Күз 2019 маусымы макияжға арналған көптеген жаңалықтар 
мен қызықты идеяларды үміттендіреді. Жалпы алғанда сән-
де табиғилық сақталады. Сау, жарқыраған тері — кез келген 
уақытта трендте болудың ең жақсы амалы екенін әрқашан 
есте сақтаңыз!

Сезон осень 2019 обещает много новинок и интересных идей 
для макияжа. В целом в моде остается естественность. Всег-
да помните, что здоровая, сияющая кожа — лучший способ 
быть в тренде в любое время.

Помада от YVES ROCHER

Помада Dior в MON AMIE
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Тени от INGLOT

Помада-бальзам Yves Saint 
Laurent в MON AMIE

Помада от MAC

Сыворотка для ресниц
 в BEAUTYMANIA

Тушь Givenchy в MON AMIE
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Жидкая подводка 
Guerlain в 

BEAUTYMANIA

Подводка для 
глаз от INGLOT

Карандаш для 
бровей от
 IT’S SKIN

Гель для бровей Givenchy в 
MON AMIE

Пудра-румяна Guerlain в 
BEAUTYMANIA

Румяна от FLORMAR

Румяна Smashbox в MON AMIE

Тинт для губ 
от IT’S SKIN

Блеск для 
губ Clarins в 

BEAUTYMANIA

Тени Dior в MON AMIE

Тени Chanel в BEAUTYMANIA

Тени от INGLOT
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LC WAIKIKI — Түркиядағы сәнді киім 
мен аяқ киім саласында №1 бренд. 
Бренд өнімнің адам денсаулығына қа-
уіпсіздігіне үлкен мән береді. Бренд 
философиясы әр адамға жақсы киіну 
мүмкіндігіне және қолжетімді баға-
мен сәннен рахаттануға жағдай туғы-
зуға құрылған. LCW Home Store — LC 
WAIKIKI-дің ірі дүкендер желісінің үй 
киімдері мен үйге арналған тауар-
лар өндірісі бойынша бөлігі. Бренд 
өнімдердің физикалық құрылымына 
тесттер өткізе отырып, тауарларлың 
экологиялығы мен жоғары сапасына 
бағдарланады. LC WAIKIKI-де сіз бір 
ретте бүкіл отбасыны киіндіре аласыз. 

DEFACTO Түркияда сәнді киімдер 
алаңында жетекші брендтер ара-
сында алдыңғы орындардың біріне 
ие. Бренд қалалықтардың тұрмыс 
дәстүрі мен жергілікті мәдениетті 
ескере отырып, ересектер мен ба-
лалар үшін киімнің, аяқ киімнің, 
аксессуарлардың сәнді топтама-
сын жасайды. Барлық өнім әлемдік 
үрдістермен сәйкес және көбінесе 
сапалы материалдардан жасалады.

«ХАН ШАТЫР» КҮМБЕЗІНІҢ АСТЫНДАҒЫ ТҮРІК БРЕНДТЕРІ

KOTON-ды мақтаның тамаша сапасы, 
топтамалардың орасан зор таңда-
уы мен демократиялық бағасы үшін 
сүйеді. Бренд кез келген жасқа және 
мүсін тұрпаттарына арналған киім, 
аяқ киім, аксессуарлар өндіреді және 
трендтердің сәл ғана өзгерістеріне 
бірден назар аударады. Сіз қай уақыт-
та да KOTON-да бола қалсаңыз, ең 
соңғы сән жаңалықтарын көресіз.

DEFACTO занимает одно из первых 
мест среди ведущих брендов в секторе 
модной одежды в Турции. Бренд соз-
дает модные коллекции одежды, обу-
ви, аксессуаров для взрослых и детей, 
учитывая местную культуру и образ 
жизни горожан. Вся продукция изго-
тавливается в соответствии с миро-
выми тенденциями и в большинстве 
своем из качественных материалов.

Түркия — әлемдегі сәнді және жоғары сапалы киім өндірісі 
бойынша әлемдік көшбасшылардың бірі. Түркияның киім, аяқ 
киім, аксессуарлар топтамасын тігу сапасы, төзімді бұйым 
және демократиялық баға ерекшелейді. Біз «Хан Шатыр-
дағы» ірі түрік брендтері туралы айтып береміз.  
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ALTINYILDIZ Classics зарекомендовал 
себя на мировом рынке в производ-
стве стильной деловой элегантной 
одежды для мужчин: костюмов, пид-
жаков, рубашек, брюк, жилетов, а 
также галстуков, ремней, запонок.  
Отличительные черты бренда — уни-
кальный крой и невероятно стиль-
ные изделия. ALTINYILDIZ Classics — 
воплощение вашего стиля и статуса. 

COLIN’S — Еуропадағы джинсалық 
киімдердің ірі өндірушісі. Бренд күн-
делікті киімдерді, аксессуарларды, 
аяқ киімдерді ең қолайлы бағалар-
мен өндіреді. Джинсалық өнімдерді 
жасап шығарғанда маталарды өңдеу 
мен қорытуда ең озық технологи-
ялар қолданылады. COLIN’S брен-
ді — жаңартпа, стиль және сапа.

CLIMBER — ведущий производи-
тель деловой мужской одежды, об-
уви и аксессуаров. Широкий ассор-
тимент товаров предназначен для 
активных и независимых молодых 
людей со своим уникальным сти-
лем. CLIMBER поможет вам стать 
модными и неповторимыми, под-
черкнув вашу индивидуальность. 

CLIMBER — іскер ерлер киімдерін, 
аяқ киімдерін және аксессуар-
ларын жетекші өндіруші. Тауар-
лардың кең сұрыпталымы өзінің 
бірегей стилі бар белсенді және тәу-
елсіз жастарға арналған. CLIMBER 
сіздің жекешілдігіңізді айшықтай 
отырып, сізге сәнді және қайта-
ланбас болуыңызға көмектеседі. 

COLIN’S — крупнейший производи-
тель джинсовой одежды в Европе. 
Бренд производит повседневную 
одежду, аксессуары, обувь по самым 
приемлемым ценам. В изготовлении 
джинсовых изделий применяются 
самые передовые технологии обра-
ботки и варки тканей. Бренд COLIN’S 
— инновации, стиль и качество.

ALTINYILDIZ Classics өзін ерлер-
ге арналған іскерлік стильді әдемі 
киімдер өндірісінде әлемдік на-
рықта танытқан: костюмдер, пен-
жектер, көйлектер, шалбарлар, 
жилеттер, сондай-ақ галстуктер, 
белдіктер, жеңілгектер.  Брендтің 
ерекшелік белгілері — бірегей пішім 
және таңғаларлық стильді өнімдер. 
ALTINYILDIZ Classics — сіздің стиліңіз 
бен мәртебеңіздің нақтылы көрінісі. 

Турция — один из мировых лидеров по производству высо-
кокачественной и модной одежды в мире. Коллекции одежды, 
обуви, аксессуаров из Турции отличают качество пошива, 
долговечность изделия и демократичные цены. Мы расска-
жем о крупных турецких брендах в «Хан Шатыр».

AVVA — лидирующий турецкий 
бренд среди производителей стиль-
ной повседневной, спортивной и 
деловой одежды для мужчин. До-
стоинства бренда — разнообразие 
оттенков, материй и точность лекал, 
а также доступность товара, высокое 
качество и износостойкость изделий.

AVVA — ерлерге арналған стиль-
ді күнделікті, спорттық және іскер-
лік киімдерін өндірушілер арасын-
да көш басындағы түрік бренді. 
Бренд құндылығы — реңктердің, 
маталардың әртүрлілігі және үлгі 
құрылғылардың дәлдігі, сондай-ақ 
тауардың қолжетімдігі, жоғары са-
пасы мен өнімнің тозуға төзімділігі.

ТУРЕЦКИЕ БРЕНДЫ ПОД КУПОЛОМ «ХАН ШАТЫР»

KOTON любят за отличное качество 
хлопка, огромный выбор коллекций 
и демократичные цены. Бренд про-
изводит одежду, обувь, аксессуары 
для любых возрастов и типов фигуры 
и молниеносно реагирует на малей-
шие изменения трендов. Когда бы вы 
ни оказались в KOTON, вы увидите 
самые последние модные новинки.

LC WAIKIKI — бренд №1 в области 
модной одежды и обуви в Турции. 
Большое значение бренд придает 
безопасности продукции здоровью 
человека. Философия бренда строит-
ся на возможности одеваться хорошо 
каждому человеку и позволяет насла-
ждаться модой по доступным ценам. 
LCW Home Store — часть крупной 
сети магазинов LC WAIKIKI по произ-
водству товаров для дома и домаш-
ней одежды. Бренд ориентируется 
на экологичность и высокое качество 
товаров, проводя тесты на физиче-
ские свойства изделий. В LC WAIKIKI 
за один раз вы оденете всю семью.
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FLO — бұл кез келген талғамға муль-
тибрендті аяқ киім мен сөмкелердің 
дүкені. Модельдік қатар өзіне кез кел-
ген жасқа демократиялық бағамен 
спорттық, ортопедиялық, күнделікті, 
классикалық, кешкі аяқ киімдерді ен-
гізеді. Брендтің ерекшелік белгілері 
— қолайлылық пен қолжетімділік.

PENTI — известный мировой бренд по 
производству чулочно-носочных изде-
лий, купальников, домашней одежды, 
нижнего белья. Продукция бренда отли-
чается ярким современным дизайном и 
прочностью изделий. Миссия  бренда — 
восхищать и давать женщинам возмож-
ность почувствовать себя особенными.

PENTI — шұлық-ұйық өнімдері, шо-
мылу киімдері, үй киімдері, ішкі киім-
дер өндірісі бойынша әлемдік танымал 
бренд. Бренд өнімі жарқын заманауи 
дизайнмен және өнімнің мықтылығымен 
ерекшеленеді. Бренд миссиясы — әй-
елдерге өздерін ерекше етіп сезінуіне 
және қайран қалуына мүмкіндік беру.

FLO — это магазин мультибрендовой 
обуви и сумок на любой вкус. Модель-
ный ряд включает в себя спортивную, 
ортопедическую, повседневную, клас-
сическую, вечернюю обувь по демо-
кратичным ценам для любого воз-
раста. Отличительные особенности 
бренда — практичность и доступность.

MADAME COCO — прованс стиліндегі 
үйге арналған тауарлардың түрік брен-
ді. Дүкенде табиғи материалдардан 
жасалған жұмсақ тоқыма, сіздің ішкі 
көрініске сай келетін ыдыс-аяқ, аксессу-
арлар және үйге арналған әшекейлер. 
MADAME COCO-мен бірге сіз франсуз-
дық богема, жайлы аулалар мен Па-
риждің көркем бақтары әлеміне көшесіз. 

MADAME COCO — турецкий бренд то-
варов для дома в стиле прованс. В ма-
газине представлен мягкий текстиль 
из натуральных материалов, посуда, 
подходящая под ваш интерьер, ак-
сессуары и декор для дома. Вместе 
с MADAME COCO вы перенесетесь в 
мир французской богемы, уютных дво-
риков и живописных садов Парижа. 

LUX HOME — бренд заботится о красоте 
и комфорте вашего дома, предоставляя 
текстиль, выполненный в современном 
дизайне. Вы найдете комплекты кра-
сивого постельного белья, одеяла, по-
душки, пледы, полотенца, халаты, ков-
рики для ванной, домашнюю одежду, 
скатерти, салфетки и другое. Вся про-
дукция производится из 100% хлопка.

LUX HOME — заманауи дизайнде орын-
далған, тоқыманы ұсына отырып, сіздің 
үйіңіздің жайлылығы мен әдемілігі-
не қамқорлық ететін бренд. Сіз әдемі 
төсек-орын жабдығының жиынтығы, 
көрпе, жастықтар, жылы жамылғылар, 
сүлгілер, халаттар, ваннаға арналған 
кілемшелер, үй киімдері, асжаулықтар, 
майлықтар және басқаларды табасыз. 
Барлық өнім 100% мақтадан өндіріледі.

EVIM — лидер рынка турецких товаров 
для дома и интерьера в Казахстане. Пре-
имущество бренда заключается в до-
ступных ценах, высоком уровне обслу-
живания и большом ассортименте самых 
разных товаров для дома. Вместе с EVIM 
за один поход в магазин вы преобразите 
ваш интерьер и создадите уют в доме.

EVIM — Қазақстандағы үйге және ішкі 
көрініске арналған түрік тауарлары 
нарығының көшбасшысы. Бренд ар-
тықшылығы қолжетімді бағалармен, 
қызмет көрсетудің жоғары деңгейімен 
және үйге арналған алуан түрлі тауар-
лардың үлкен сұрыптамасымен бай-
ланысты. EVIM-мен бірге дүкенге бір 
барып келгенде сіз ішкі көріністі түр-
лендіріп, үйде жайлы жағдай жасайсыз. 

СУПЕРАКЦИИ В SKY BEACH CLUB
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18 августа на 2 этаже в новом концепте открылся 
магазин модной одежды LICHI. Это бренд одежды, 
обуви и ультрамодных аксессуаров для девушек и 
женщин. Дизайн-студия LICHI находится в самом 
сердце Европы — Германии. Коллекции магазина 
пополняются еженедельно. Когда бы вы ни оказа-
лись в LICHI, вы всегда найдете модную элегантную 
одежду для работы, встреч и мероприятий. LICHI 
— это уличная мода, качественная одежда, недоро-
гие цены и возможность создавать новые образы 
каждый день. Теперь еще больше вашей любимой 
одежды в LICHI на 2 этаже ТРЦ «Хан Шатыр»!

18 тамызда 2-қабатта LICHI сән киімдерінің дүкені 
жаңа тұжырымдамада ашылды. Бұл — қыздар 
мен әйелдерге арналған киімнің, аяқ киімнің және 
ультрасәнді аксессуарлардың бренді. LICHI ди-
зайн-студиясы еуропаның нақ жүрегі — Германи-
яда орналасқан. Дүкен топтамалары күнделікті то-
лықтырылады. Сіз LICHI дүкенінде қашан болсаңыз 
да, жұмыс, кездесулер мен шаралар үшін сәнді, 
әдемі киімді таба аласыз. LICHI — бұл көше сәні, са-
палы киім, қымбат емес бағалар мен әр күні жаңа 
бейнелер құру мүмкіндігі. Енді «Хан Шатыр» СО-
СО-ныі 2-қабатындағы LICHI дүкенінде сіздің сүйікті 
киімдеріңіз одан да көп!
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4 августа на 2 этаже в новом концепте открылся турец-
кий бренд обуви LENTO FUR. Компания производит 
качественную обувь, соответствующую требованиям 
европейского стандарта. Все модели изготавливаются 
из натуральных и воздухопроницаемых материалов и 
обеспечивают максимальную поддержку стопе. Отли-
чительная особенность бренда — изготовление обуви 
из кожи шкур верблюда, лошади, питона, крокодила, 
страуса, оленя. Дизайнеры бренда при производстве 
обуви изучают последние модные тенденции и при-
нимают во внимание климатические условия нашей 
страны.

4 тамызда 2-қабатта жаңа тұжырымдамада LENTO FUR 
аяқ киімдердің түрік бренді ашылды. Компания еуро-
палық стандарт талаптарына сәйкес сапалы аяқ киім 
жасап шығарады. Барлық модельдер табиғи және ауа 
өткізгіш материалдардан жасалады және табанға ба-
рынша көп қолдауды қамтамасыз етеді. Брендтің ай-
рықша ерекшелігі — аяқ киімнің түйе, жылқы, питон, 
қолтырауын, түйеқұс, бұғы терісінің былғарысынан жа-
салуы. Бренд дизайнерлері аяқ киім жасап шығаруда 
соңғы сән үрдістерін зерттейді және біздің еліміздің 
климаттық жағдайларын назарға алады.

В ТРЦ «Хан Шатыр» 1 августа на 0 этаже открылась 
обувная мастерская VSTEL’KU. Компания предлагает 
вам услуги по реставрации и профилактике обуви, 
химчистке и освежении цвета изделий, ремонту су-
мок и аксессуаров. В магазине VSTEL’KU представлен 
широкий ассортимент средств по уходу за обувью по 
демократичным ценам. 

«Хан Шатыр» СОСО-да 1 тамызда 0-қабатта VSTEL’KU 
аяқ киім шеберханасы ашылды. Компания сіздерге 
аяқ киім күтімі мен қалпына келтіру, химиялық таза-
лық және бұйым түсін жаңарту, сөмкелер мен аксес-
суарларды жөндеу қызметтерін ұсынады. VSTEL’KU 
дүкенінде аяқ киім күтіміне арналған құралдардың 
кең сұрыптамасы демократиялық баға бойынша ұсы-
нылған. 
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• 4-қабатта үлкен отбасылық Fame City ойын-сауық орта-
лығы орналасқан. 
• Fame City-де ашылған қалашық — Mini City, онда сіздің 
балаңыз мамандық әлемі туралы көп жаңалықты таниды 
және ол болашақта кім болғысы келетіні жайлы қиялда-
на алады. Mini City — сіз шопингке барған сәтте бала үшін 
өзінің шығармашылық қабілеттерін танытудың тамаша 
мүмкіндігі. 
• Sky Beach Club жағажайында күнделікті сағат 10.30-дан 
13.00-ге дейін және 18.30-дан 21.00-ге дейін «Счастливые 
часы» науқаны жүреді. Кіріп-шығу бағасы 6-дан 15 жасқа 
дейінгі бала үшін жеңілдікті есептей отырып — 3000 тг. 5 
жасқа дейінгі барлық балаларға кіру — тегін!
• Ханшайым мен Ханбала кейіпкерлері демалыс және ме-
реке күндері 15.30-дан 17.30-ға дейін сіздерді Fame City ат-
тракционына тегін купондармен қуантады.
• Балалар үшін дәмді мәзір 3-қабаттағы мейрамханалар 
мен дәмханаларда.
• Ең кішкентайлар үшін фуд-кортта арнайы балалар орын-
дықтары бар.
• «Хан Шатыр» СОСО-да ыңғайлы жөргектеу үстелшелері 
бар ана мен бала бөлмесі бар.
• SULPAK дүкенінің жанында сауда орталығында қолайлы 
қозғалысқа арналған балалар бесік арбасын ақылы жалға 
алу орны бар.
• Сіздер және сіздердің балаларыңыз үшін киім, аяқ киім, 
ойыншықтар, кітаптардың үлкен түржинағы бар пайдалы 
дүкендер көп: ZARA KIDS, ADIDAS KIDS, MARWIN, «Детский 
мир», KOTON, LC WAIKIKI KIDS, TIFLANI, NEXT, ACOOLA, 
OVS, TERRANOVA, F&F, NAME IT, MONSOON, OSTIN KIDS, 
DEFACTO, «Спортмастер», INTERFOOD.
• Әр демалыс күндері «Хан Шатыр» СОСО атриумында ба-
лалардың интербелсенді-ойын-сауық шаралары өтіп тұра-
ды. 

• На 4 этаже располагается большой семейный развлека-
тельный центр Fame City.
• В Fame City открылся Mini City — городок, в котором ваш 
ребенок узнает много нового о мире профессий и смо-
жет пофантазировать на тему того, кем он хочет стать в 
будущем. Mini City — отличная возможность для ребенка 
проявить свои творческие способности, пока вы отправ-
ляетесь на шопинг.
• На пляже Sky Beach Club каждый день с 10.30 до 13.00 и 
с 18.30 до 21.00 действует акция «Счастливые часы». Стои-
мость посещения для ребенка в возрасте от 6 до 15 лет с 
учетом скидки 3000 тг. Всем детям до 5 лет вход бесплат-
ный!
• Герои Ханшайым и Ханбала в выходные и праздничные 
дни с 15.30 до 17.30 радуют вас бесплатными купонами на 
аттракционы в Fame City.
• Вкусное меню для детей в ресторанах и кафе на 3 этаже.
• На фуд-корте для самых маленьких находятся специаль-
ные детские стульчики.
• В ТРЦ «Хан Шатыр» есть комнаты матери и ребенка с 
удобными пеленальными столиками.
• Возле магазина SULPAK находится платный прокат дет-
ских колясок для удобного передвижения по торговому 
центру.
• Для вас и ваших детей множество полезных магазинов 
с большим ассортиментом одежды, обуви, игрушек, книг: 
ZARA KIDS, ADIDAS KIDS, MARWIN, «Детский мир», KOTON, 
LC WAIKIKI KIDS, TIFLANI, NEXT, ACOOLA, OVS, TERRANOVA, 
F&F, NAME IT, MONSOON, OSTIN KIDS, DEFACTO, «Спортма-
стер», INTERFOOD.
• Каждые выходные в атриуме ТРЦ «Хан Шатыр» проходят 
детские интерактивно-развлекательные мероприятия.

Балалық шақ — шынайы еркіндікпен рахаттанатын 
өте тамаша уақыт. Сіз демалыс күндерін «Хан Ша-
тыр» СОСО-да балалармен күні бойы өткізіп, мұнда 
тіпті ең кішкентайлармен демалуға барлық жағдайлар 
жасалғанына сенімді боласыз.

Детство — прекрасное время, когда поистине насла-
ждаешься свободой. Вы можете проводить выходные с 
детьми в ТРЦ «Хан Шатыр» весь день, будучи уверен-
ными, что здесь созданы все условия для отдыха даже с 
самыми маленькими.

«ХАН ШАТЫР» СОСО-ДАҒЫ БАЛАЛЫҚ ШАҚ
ДЕТСТВО В ТРЦ «ХАН ШАТЫР»
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20 тамызда біздің сауда-ойын-сауық орталығын-
да жыл сайынғы «Мектепке жол» қайырымдылық 
науқаны болып өтті. Соның аясында «Хан Шатыр» 
аз қамтылған және көп балалы отбасылардың ба-
лаларына көмек көрсетті. Барлық балақайларға 
сыйлықтар табысталды — кеңсе қажеттіліктері 
жиынтығымен қоса жаңа портфельдер. Сондай-ақ 
балаларға Fame City  ойын орталығында көтеріңкі 
көңіл-күй сыйлады. Балалар аттракциондарда сырға-
нап, ұзақ уақытқа қуаныш сезімінен қуат алды. Одан 
өзге, «Мектепке жол» жобасы аясында аз қамтылған 
отбасылардан шыққан тағы 50 балаға мектепке дай-
ындық үшін материалдық көмек көрсетілді. Барлық 
бала портфельдер мен мектепке қажетті кеңсе затта-
рының дайын жиынтығын алды.

20 августа в нашем торгово-развлекательном цен-
тре состоялась ежегодная благотворительная акция 
«Дорога в школу», в рамках которой «Хан Шатыр» 
оказал помощь детям из малоимущих и многодет-
ных семей. Всем деткам вручили подарки — новые 
портфели с комплектом канцелярских принадлеж-
ностей. Также ребятам подарили хорошее настрое-
ние в игровом центре Fame City. Дети прокатились 
на аттракционах и получили заряд эмоций на дол-
гое время. Кроме того, в рамках проекта «Дорога в 
школу» еще 50 детям из малообеспеченных семей 
была оказана материальная помощь для подготовки 
к школе. Все дети получили портфели и готовые ком-
плекты канцелярии в школу. 

Жақсылық жолы
Дорога добра
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«ХАН ШАТЫРДАҒЫ» ҚЫЗЫҚТАР
ИНТЕРЕСНОЕ В «ХАН ШАТЫР»

TIMBERLAND әйгілі «сары бәтеңке» туралы қызықты деректер. 46 жыл ішінде 
ол өз дизайнын өзгертпеген. Бәтеңкенің бір данасы Британ дизайн мұражай-
ында жәдігер есебінде қойылған. TIMBERLAND табынушыларының арасында 
Pharrell Williams, Jay-Z, Rihanna, Cara Delevingne және көптеген басқа атақты-
лар бар. Бәтеңкелер «Хан Шатырдың» 1-қабатында қолжетімді.

Интересные факты о легендарном «желтом ботинке» TIMBERLAND. За 46 лет 
он не поменял свой дизайн. Одна пара ботинок выставлена в качестве экспо-
ната в Британском музее дизайна. Среди поклонников TIMBERLAND значатся 
Pharrell Williams, Jay-Z, Rihanna, Cara Delevingne и многие другие знаменито-
сти. Ботинки доступны на 1 этаже в «Хан Шатыр».

Стильді және сапалы киім, аяқ киім, аксессуарлардың классикалық стильдерін әрі casual 
бағытындағы модельдерін KANZLER дүкенінде сатып ала аласыздар. Барлық стильді 
киімдер қыркүйек айында 20% тиімді қосымша жеңілдікпен!

Стильные и качественные одежда, обувь, аксессуары как в классическом стиле, так и 
модели направления casual вы можете приобрести в магазине KANZLER. Все стильные 
вещи в сентябре с выгодной дополнительной скидкой в 20%!

2-қабатта сіздерге дәмді хош иісті кофе ғана емес, еуропалық асүй мәзірлерін де 
ұсынатын белгілі EXPRESSO кофеханасы орналасқан. Сіз әрқашан уақытыңызды 
жоғалтпай, өз өміріңізді жақсартуды бастау үшін өзіңізбен бірге кофе ала аласыз. Хош 
иісті кофе сізді сергітіп, жұмыс мәнеріне икемдейді. 

На 2 этаже расположена известная кофейня EXPRESSO, которая предложит вам не 
только вкусный ароматный кофе, но и блюда европейской кухни. Вы всегда можете 
взять кофе с собой, чтобы, не теряя времени, начать делать свою жизнь лучше. Аро-
матный кофе взбодрит вас и настроит на рабочий лад. 

Қыркүйекте THEFACESHOP корей косметикасы дүкенінде жуынуға арналған Herb Day 
көбіктеріне пайдалы науқан жүзеге асырылады. Жуынуға арналған бір көбікті сатып 
алғанда, екіншісі сыйлыққа мүлдем тегін беріледі! 
В сентябре в магазине корейской косметики THEFACESHOP запускается выгодная ак-
ция на пенки для умывания Herb Day. При покупке одной пенки для умывания, вторая 
идет в подарок совершенно бесплатно! 

«Хан Шатыр» СОСО-да түскен суреттеріңізді #khanshatyr хэ-
штегімен жариялаңыздар. Ең қызықты суреттерді Life Time 
журналының келесі санында көрсететін боламыз. Әлемдегі 
ең үлкен шатырдың журналының беттерінен көріну мүмкін-
дігін жіберіп алмаңыздар.

Отмечайте свои фотографии в ТРЦ «Хан Шатыр» под хэште-
гом #khanshatyr. Наиболее интересные публикации мы раз-
местим в следующем выпуске Life Time. Попадите на стра-
ницы журнала самого большого шатра в мире!

#KHANSHATYR
@evelina_evi12 @kalybekkyzyakerke @k_anissa_n

@maulenkulova_lazzat @aisanasovet @nuralina_2004

@birzhan_nurgozhin @sladkoezhka_007 @aruzhantalgatovna

2-қабаттағы BRUX дүкенінде өзінің функционалды күрткелерімен атақты NAPAPIJRI 
жаңа бренді пайда болды. Брендтің визит карточкасы — жылы анорактар. NAPAPIJRI 
күрткелері — бұл су жұқтырмайтын материалы мен полиуретаннан жабындысы бар 
ширатылған талшықтан жасалған тығыз нейлон. Бұл мықты, төзімді мата су өткізбей-
ді және жылуды сақтайды. 

В магазине BRUX на 2 этаже появился новый бренд NAPAPIJRI, который знаменит 
своими функциональными куртками. Визитная карточка бренда — теплые анораки. 
Куртки NAPAPIJRI — это плотный нейлон из скрученных волокон с водоотталкива-
ющей пропиткой и покрытием из полиуретана. Эта прочная, долговечная ткань не 
пропускает воду и сохраняет тепло. 
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Мен «Хан Шатырда» және жалпы Нұр-Сұлтанда алғаш 
рет болып тұрмын. Ресейден келдім. Маған Қазақстан-
да ұнайды. Адамдар көпшіл және қонақжай. «Хан Ша-
тырда» да барлығы тамаша, дүкендерде қызмет көр-
сету жақсырақ, Ресейге қарағанда. Барлығы кішіпейіл, 
шапшаң. 

Гульсибар, 
24 года

Бұл менің Нұр-Сұлтанда, жалпы Қазақстанда алғашқы 
күнім. Мен Германияданмын. Мен үшін мұнда барлығы 
жаңа: мәдениет, дәстүрлер, қала. Барлығы қызықты. Мен 
«Хан Шатырға» достарыммен келдім, біз көлікпен әлемді 
саяхаттаймыз. «Хан Шатыр» — бұл архитектуралық 
ерекше құрылыс, біз біраз аралап, әсер алып та үлгердік. 

Уилли, 
28 лет

Біз «Хан Шатырға» слаймдар фестиваліне келдік, қы-
зым оларды жақсы көреді. Демалыс күндері шопингке 
және балалар аттракционына келіп тұрамыз. Қызым-
ның сүйіктілері — сулы төбешік, ойын бөлмесі, дара 
рельс. «Хан Шатыр» қолжетімді шопингі және көптеген 
ойын-сауықтарымен ұнайды.

Елена, 30 лет, 
Милада, 5 лет
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«Хан Шатырға» ашылған сәтінен бастап келіп тұрамыз. 
Қонақтарға барлық әдемі нысандарды көрсету керек, сон-
да біз оларды осында әкелеміз. Мұнда хедлайнерлермен 
шаралар, сән көрсетілімдері, жұлдыздардың концерттері 
көптеп саналады, және оның барлығы тегін! Орналасуы та-
маша, шықсаң сулы-жасыл желекжолға әдемі көрініс ашы-
лады. Ал Sky Beach Club — кез келген уақытта шомылуға 
жақсы мүмкіндік. 

Самал, 
27 лет

Қонақтар келген кезде, үнемі «Хан Шатырға» келеміз, 
өйткені барлығы көрнекі жерлерді көргісі келеді ғой. 
Өзіміз отбасымызбен өте жиі болып тұрамыз. Балаға LC 
WAIKIKI, «Детский мир» дүкендерінен бір нәрсе сатып 
аламыз, мен ZARA, KOTON дүкендерін жақсы көремін. 
Қызыммен Fame City-де, жағажайда да болдық, ұнады.

Нуни, 
24 года

Мен сауда орталығының жанында жұмыс істеймін. 
Шопингке және STARBUCKS, INTERFOOD, KFC-ге түскі 
асқа жиі келіп тұрамын. LA SENZA, INTERTOP, MANGO 
дүкендері ұнайды. MON AMIE-де косметика таңдауды 
сүйемін. CHAPLIN-ге жиірек барамыз, киноға науқан-
дар болып тұрады, және бұл маған ұнайды. 

Сагыныш,
 27 лет

Я в первый раз в «Хан Шатыр» и вообще в Нур-Султане. 
Приехала из России. Мне нравится в Казахстане. Люди 
общительные и гостеприимные. В «Хан Шатыр» тоже 
все классно, обслуживание в магазинах лучше, чем в 
России. Все вежливые, быстрые. 

Мы пришли в «Хан Шатыр» на фестиваль слаймов, 
дочка их обожает. Приходим на шопинг и детские ат-
тракционы по выходным. Из любимых у дочки это во-
дные горки, игровая комната, монорельс. «Хан Шатыр» 
нравится доступным шопингом и множеством развле-
чений.

Это мой первый день в Нур-Султане и вообще в Казах-
стане. Я из Германии. Для меня здесь все новое: культу-
ра, традиции, город. Все интересно. Я в «Хан Шатыр» с 
друзьями, мы путешествуем на машинах по миру. «Хан 
Шатыр» — это особенное архитектурное строение, мы 
немного прошлись и уже впечатлены. 

Когда гости приезжают, всегда приходим в «Хан Ша-
тыр», ведь все хотят посмотреть на достопримеча-
тельность. Сами с семьей очень часто бываем. Ребенку 
покупаем что-нибудь в LC WAIKIKI, «Детский мир», я 
люблю ZARA, KOTON. Были с дочкой и в Fame City, и на 
пляже, понравилось.

Я работаю рядом с торговым центром. Очень часто при-
хожу на шопинг и на обед в STARBUCKS, INTERFOOD, 
KFC. Нравятся магазины LA SENZA, INTERTOP, MANGO. 
Люблю в MON AMIE выбирать косметику. Ходим в 
CHAPLIN частенько, бывают акции на кино, и мне это 
нравится. 

Посещаем «Хан Шатыр» с самого открытия. Когда гости 
приезжают, нужно показать им все красивые объекты го-
рода, и мы приводим их сюда. Здесь много мероприятий с 
хедлайнерами, показы мод, концерты звезд, и все это бес-
платно! Расположение классное, выходишь и открывается 
красивый вид на водно-зеленый бульвар. А еще Sky Beach 
Club — хорошая возможность покупаться в любое время. 

ЗАМЕТКИ О
ТРЦ «ХАН ШАТЫР»

«ХАН ШАТЫР» СОСО
ТУРАЛЫ ЖАЗБАЛАР

ЗАМЕТКИ О
ТРЦ «ХАН ШАТЫР»

«ХАН ШАТЫР» СОСО
ТУРАЛЫ ЖАЗБАЛАР
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Түркия — демалыс үшін мінсіз ел, себебі мұнда не ке-
ректің барлығы шоғырланған: сән-салтанатты курорт-
тар мен жағажайлар, белсенді демалыс орындары, 
«телегей-теңіз» ойын-сауық, көңілді түнгі тіршілік, 
бірінші дәрежелі қызмет, әлемдік деңгейдегі шопинг. 
Түркиядағы күздің басы — отбасымен, достармен де-
малыс үшін тамаша уақыт. Ауа температурасы +28°C 
дейін төмендейді, сөйте тұра теңіз өте жылы болып 
қалады: +25°C. Бұл шомылу мен демалу үшін ең жақ-
сы уақыт, сондықтан Анталья жағажайларында күнге 
күюге немесе Белектегі жылы бұлақтарда бойды ер-
кін ұстауға аттаныңыздар. Бодрумдағы жағажайлар 
және сауық кештеріндегі демалыстан кейін Ыстам-
бұлдың әдемі көрнекі орындарын көруге келіңіздер.

37

Турция — идеальная страна для отпуска, ведь здесь 
сосредоточено все, что нужно: роскошные курорты и 
пляжи, места для активного отдыха, «море» развле-
чений, веселая ночная жизнь, первоклассный сервис, 
шопинг мирового уровня. Начало осени в Турции — 
отличное время для отдыха и с семьей, и с друзьями. 
Температура воздуха опускается до +28°C, при этом 
море остается очень теплым: +25°C. Это самое хоро-
шее время для купания и отдыха, поэтому отправляй-
тесь загорать на пляжах Антальи или расслабляться 
на термальных источниках Белека. После отдыха на 
пляжах и вечеринок в Бодруме приезжайте посмо-
треть на красивейшие достопримечательности Стам-
була.

ЖАЗДЫ ҚАЛАЙ ҰЗАРТУҒА БОЛАДЫ — ҚЫРКҮЙЕКТЕ 
БАРЫП-ҚАЙТУ ҮШІН ТАҢДАУЛЫ ЕЛДЕР 

Осень в Таиланде — самое благоприятное время для 
отпуска. Отдых в Таиланде в сентябре имеет весомые 
плюсы: демократичные цены на отели и отсутствие 
большого потока туристов. В сентябре погода в Таи-
ланде самая комфортная для отдыха на море (+30°C), 
а температура воды около +28°C. Можно купаться и 
загорать, не опасаясь солнечных ударов. Несмотря 
на то что в сентябре на некоторых частях Таиланда 
продолжается сезон дождей, отсутствие жары, све-
жие фрукты и благоухание экзотических цветов — 
главное преимущество. В Таиланде в это время вы 
сможете заняться виндсерфингом, парасейлингом, 
взобраться на скалы, посетить фермы крокодилов, 
змей, тигров. Сентябрь в Таиланде — время красоч-
ных фестивалей и самого главного мероприятия года: 
королевского кубка по игре в поло на слонах!

Испания туристерге өзінің қонақжайлылығы, жылы 
теңіз бен жағажайлар, талғампаз ас үй, әлемдік дең-
гейдегі шопинг, еліктірер клубтағы тіршілік пен көр-
некі орындар үшін сүйкімді. Дәл осы жұмсақ климаты 
үшін қыркүйекте Испания теңізде демалуды сүйетін-
дер арасында үлкен даңққа ие. Қыркүйектің басында 
температура +29°C дейін жетеді, ал су +25°C дейін. 
Мұндай ауа райында күнге күйіп және шомылып қана 
қоймай, парасейлингпен шұғылдануға, су шаңғыла-
ры мен катамарандарда серуендеуге болады. Тури-
стердің легі азаяды, әуе билеттері мен қонақүйлерға 
баға төмендейді, жазға қарағанда демалысқа бару 
едәуір жайлы. Жағажайлы курорттардан өзге ежелгі 
Севилья, көрікті Мадрид, Каталония астанасы — Бар-
селона, сондай-ақ Канар аралдарын көріп қайтыңы-
здар. 

Египет славится хорошими отелями, теплым морем 
с красивым подводным миром и уникальными досто-
примечательностями. Многие путешественники лю-
бят бывать в Египте в сентябре, потому что в это вре-
мя еще продолжается лето (+30°C), а море еще очень 
теплое (+28°C). Туристы любят отдыхать на побере-
жье Красного моря, потому что здесь необыкновен-
ный подводный мир, красивейшие рифы. Здесь вам 
предложат увлекательный дайвинг и водные виды 
спорта: парасейлинг, серфинг. Именно сюда приезжа-
ют отдыхать в сентябре, чтобы насладиться красотой 
подводного мира, аквапарками и парками развлече-
ний. Если вы уже были в Египте и устали от пляжного 
отдыха, отправляйтесь на экскурсии по древним до-
стопримечательностям.  

Мысыр жақсы қонақүйлерімен, әдемі суасты әлемі 
бар жылы теңізбен және бірегей көрнекі орында-
рымен атағы шыққан. Көптеген саяхатшылар қыркүй-
екте Мысырда болуды ұнатады, өйткені бұл уақытта 
жаз әлі жалғасып жатады (+30°C), ал теңіз әлі де өте 
жылы (+28°C). Туристер Қызыл теңіз жағасында дема-
луды сүйеді, себебі мұнда таңғаларлық суасты әлемі, 
әдемі рифтер бар. Мұнда сіздерге еліктіретін дайвинг 
және судағы спорт түрлері: парасейлинг, серфингті 
ұсынады. Суасты әлемінің сұлулығынан, аквапарктер 
мен ойын-сауық парктерінен рахаттану үшін қыркүй-
ек айында демалуға дәл осында келеді. Егер сіз Мысы-
рда бұрын болсаңыз және жағажайдағы демалыстан 
шаршасаңыз, көне көрнекі орындарын тамашалауға 
экскурсияға аттаныңыз.  Испания любима туристами за свое гостеприимство, 

теплое море и пляжи, изысканную кухню, шопинг ми-
рового уровня, увлекательную клубную жизнь и до-
стопримечательности. Именно из-за мягкого климата 
в сентябре Испания пользуется большой популярно-
стью у любителей отдыхать на море. В начале сентя-
бря температура доходит до +29°C, а воды до +25°C. 
В такую погоду можно не только загорать и купаться, 
но и заниматься парасейлингом, кататься на водных 
лыжах и катамаранах. Уменьшается поток туристов, 
снижаются цены на авиабилеты и отели, отправлять-
ся в отпуск гораздо комфортнее, чем летом. Помимо 
пляжных курортов, посетите древнюю Севилью, ро-
скошный Мадрид, столицу Каталонии — Барселону, а 
также Канарские острова. 

Таиландтағы күз — демалыс үшін ең қолайлы уақыт. 
Қыркүйекте Таиландтағы демалыстың салмақты ар-
тықшылығы бар: қонақүйлерге демократииялық 
бағалар және туристердің үлкен легінің болмауы. 
Қыркүйекте Таиландта ауа райы теңізде демалу үшін 
өте жайлы (+30°C), ал судың температурасы шамамен 
+28°C. Күн өтіп кетуден сақтанбай-ақ, шомылып, күнге 
күюге болады. Қыркүйекте Таиландтың кейбір бөлік-
терінде жаңбыр маусымының жалғасатынына қара-
мастан, аптап ыстықтың болмауы, жаңа піскен жемі-
стер және экзотикалық гүлдердің хош иісі — басты 
басымдылық. Таиландта бұл уақытта сіздер виндсер-
фингпен, парасейлингпен шұғылданып, жартастарға 
шығып, қолтырауындар, жыландар, жолбарыстар 
фермаларына бара аласыздар. Таиландтағы қыркүй-
ек — әдемі фестивальдер мен жылдың ең басты ша-
расы: пілдердің үстінде поло ойнау бойынша патша 
кубогы уақыты!

КАК ПРОДЛИТЬ ЛЕТО — ЛУЧШИЕ СТРАНЫ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ В СЕНТЯБРЕ 

Красное море, Египет

Отель Rixos Premium Seagate, Египет

Тенерифе, Испания

Севилья, Испания

Пхукет, Таиланд

Остров Тапу, Таиланд

Водопад Дюден, Турция

Отель The Land of Legends, Турция
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Балалар үшін ең сүйікті және танимал хоб-
би — слаймдар құру. 10 тамызда «Хан Шатыр» 
күмбезінің астында балалар үшін Slime Fest 
тартымды фестивалі өтті. Онда көңілді анима-
торлар қонақтарға слаймдар әзірлеу бойынша 
мастер-класс өткізді. Балалар мен ата-аналар 
өз қолдарымен слаймдар құрды және өздерінің 
шығармашылық қабілеттілігін танытты. Слай-
мдар құрылымы керемет трюктерді үйренуге 
мүмкіндік береді. Слаймдардың көз тартарлығы 
тіпті ересектердің өзін еліктіреді. Слаймдар фе-
стивалі — барлық отбасы үшін үлкен мереке. Ең 
қызықты және жарқын шаралар — «Хан Шатыр» 
СОСО-да!

Самое популярное и любимое хобби для детей 
— создание слаймов. 10 августа под куполом 
«Хан Шатыр» прошел увлекательный фестиваль 
для детей Slime Fest, в котором веселые анима-
торы провели гостям мастер-класс по изготовле-
нию слаймов. Дети и родители создавали слай-
мы собственными руками и смогли проявить 
свои творческие способности. Свойства слаймов 
позволяют выучить зрелищные трюки. Очарова-
нию слаймов поддаются даже взрослые! Фести-
валь слаймов — большой праздник для всей се-
мьи. В ТРЦ «Хан Шатыр» самые веселые и яркие 
мероприятия!
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11 тамыз екі үлкен оқиғамен есте қалды: қа-
сиетті Құрбан-айт мейрамы және Қазақстан-
дағы Құрылысшы күні кәсіби мерекесі. Киелі 
Құрбан-айт мерекесі құрметіне біз барлық қо-
нақтарға дәмді тәтті пахлава сыйладық, сон-
дай-ақ STARBUCKS ұсынған ыстық кофеден дәм 
татқыздық. Сонымен қатар, бұл тамаша күнде 
атриумда кәсіби мереке — Құрылысшы күнімен 
орайластырылған Lego Land балалар бағдарла-
масы өтті. Адам үлкендігіндей Lego қуыршақта-
ры барлық балаларды шынымен таң қалдырды, 
конкурстар мен ойындар жақсы көңіл-күй сый-
лады. Сізді біздің тұрақты шараларға келуіңізді 
қуана күтеміз!

11 августа было ознаменовано двумя большими 
событиями: священным праздником Курбан-айт 
и профессиональным праздником День строи-
теля в Казахстане. В честь светлого праздника 
Курбан-айт мы подарили всем гостям вкусное 
лакомство — пахлаву, а также угощали всех аро-
матным горячим кофе от STARBUCKS. Также в 
этот чудесный день в атриуме прошла детская 
программа Lego Land, приуроченная к профес-
сиональному празднику, День строителя. Куклы 
Lego в величину человека поистине удивили 
всех ребят, конкурсы и игры подарили хорошее 
настроение. Ждем c радостью вас на наших по-
стоянных мероприятиях!
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17 тамызда «Жүлдехан» супернауқанының екінші ара-
лық ұтыс ойыны өтті. Sulpak гаджеттерін жеңіп алушы-
ларды құттықтаймыз:
• Бекбай Құндыз (iPhone), купон №000676
• Айжанова Рысгуль (iPad), купон №009458
• Михно Ирина (Apple Watch), купон №016051
2 маусымнан 16 желтоқсанға дейін «Хан Шатыр» СО-
СО-да бір күнде жалпы сомасы 20 000 теңгеге сауда 
жасаңыз да келесі керемет сыйлықтарды ұтып алу 
мүмкіндігіне ие болыңыз: «Лея» компаниясынан бір 
бөлмелі 3 пәтер, Toyota City Astana автоорталығынан 
Toyota Corolla автомобилі, сондай-ақ Sulpak-тан кере-
мет Apple-гаджеттері.
Аралық ұтыс ойындарының өткізілу мерзімі – 
14 қыркүйек, 14 қазан және 16 қараша. Басты ұтыс 
ойыны 16 желтоқсанда өткізіледі.

17 августа прошел второй промежуточный розыгрыш 
суперакции «Жүлдехан». Поздравляем победителей 
гаджетов от Sulpak:
• Бекбай Құндыз (iPhone), купон №000676
• Айжанова Рысгуль (iPad), купон №009458
• Михно Ирина (Apple Watch), 
   купон №016051
Со 2 июня по 16 декабря совершите покупки в ТРЦ 
«Хан Шатыр» на общую сумму 20 000 тенге за один 
день и получите шанс выиграть суперпризы: 3 одно-
комнатных квартиры от компании «Лея», автомобиль 
Toyota Corolla от автоцентра Toyota City Astana, а так-
же крутые Apple-гаджеты от Sulpak. 
Даты проведения промежуточных розыгрышей – 
14 сентября, 14 октября и 16 ноября. Главный розы-
грыш состоится 16 декабря.
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«Хан Шатыр» — бұл шопинг пен ойын-сауық қана 
емес, сол сияқты тұрақты шаралар, концерттер мен 
көрмелерде болу мүмкіндігі. 19 тамызда Бүкіләлемдік 
фотография күнінде «Хан Шатыр» СОСО атриумын-
да National Geographic Qazaqstan ұсынған фотокөрме 
ашылуы болып өтті. Астана тұрғындары мен қонақтар-
дың NatGeoQazaqstan экспедиция командасының ең 
жақсы кадрларын көру мүмкіндігі болды. «Фотогра-
фии говорят» көрмесі біздің кең-байтақ Отанымыз-
дың алуан түрлілігі мен көріктілігіне арналған. Фото-
суреттерде Қазақстанның табиғаты, әдемі орындары, 
оқиғалары, мәдениеті мен тұрмысы түсірілген.

«Хан Шатыр» — это не только шопинг и развлечения, 
но и возможность побывать на постоянных меропри-
ятиях, концертах и выставках. 19 августа во Всемирный 
день фотографии в атриуме ТРЦ «Хан Шатыр» состо-
ялось открытие фотовыставки от National Geographic 
Qazaqstan! У гостей и жителей столицы была возмож-
ность взглянуть на лучшие кадры экспедиционной 
команды NatGeoQazaqstan. Выставка «Фотографии 
говорят» была посвящена многообразию и красоте 
нашей необъятной родины. На фотографиях запечат-
лена природа, красивые места, события, культура и 
быт Казахстана.
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23 августа в «Хан Шатыр» состоялось грандиозное 
событие: открытие XII международного юношеского 
турнира по футболу на Кубок Президента Республики 
Казахстан. На торжественное открытие были пригла-
шены все любители футбола. Мероприятие началось с 
парада команд турнира и продолжилось с яркой кон-
цертной программой. 
Азамат Айтхожин, Генеральный секретарь Казахстан-
ской Федерации футбола, и Серик Сапиев, Председа-
тель комитета по делам спорта и физической культу-
ры Министерства Культуры и спорта РК, поздравили 
спортсменов с турниром и пожелали всем удачи. Жюри 
турнира произнесли торжественную клятву о спра-
ведливом судействе. За Кубок Президента сражались 
сборные Кыргызстана, Армении, Таджикистана, Литвы 
и две команды Казахстана. 
Ранее в нашем торгово-развлекательном центре про-
шло еще одно спортивное мероприятие для детей. В 
интерактивной программе аниматоры подготовили 
веселые спортивные конкурсы и игры на внимание, 
быстроту и ловкость. Детки все вместе рисовали пла-
кат, участвовали в спортивной эстафете, выполняли 
полезные упражнения и зарядку. Словом, меропри-
ятие было не только веселым, но и очень полезным, 
ведь ТРЦ «Хан Шатыр» — это не только шопинг и раз-
влечения, но и яркие веселые мероприятия для всей 
семьи. 
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ҚЫРКҮЙЕК\СЕНТЯБРЬ

23 тамызда «Хан Шатырда» орасан зор оқиға болып 
өтті: Қазақстан Республикасы Президентінің Кубогына 
футболдан XII халықаралық жасөспірімдер турнирінің 
ашылуы. Салтанатты ашылуға футбол әуесқойлары-
ның барлығы шақырылған болатын. Аталмыш шара 
турнир командаларының шеруімен басталып, жарқын 
концерттік бағдарламамен жалғасын тапты. 
Қазақстан Футбол Федерациясының Бас хатшысы Аза-
мат Айтхожин және ҚР Мәдениет және спорт министр-
лігінің Спорт және дене шынықтыру істері бойынша 
комитет төрағасы Серік Сәпиев спортшыларды тур-
нирмен құттықтап, барлығына сәттілік тіледі. Турнир 
төрешілері әділ төрелік ету жөнінде салтанатты ант 
берді. Президент Кубогы үшін Қырғызстан, Армения, 
Тәжікстан, Литва құрамалары және Қазақстанның екі 
командасы айқасты. 
Бұдан бұрын біздің сауда-ойын-сауық орталығын-
да балаларға арналған тағы бір спорттық шара өтті. 
Балаларға арналған интербелсенді бағдарламада 
аниматорлар көңіл бөлу, жылдамдық және ептілікке 
құрылған ойындар мен көңілді спорттық конкурстар-
ды әзірлеген. Балақайлар барлығы берлесіп плакатқа 
сурет салды, спорттық эстафетаға қатысты, пайдалы 
дене шынықтыру мен жаттығуларды орындады. Бір 
сөзбен айтқанда, шара көңілді ғана емес, өте пайда-
лы да болды, өйткені «Хан Шатыр» СОСО — тек қана 
шопинг пен ойын-сауық емес, ол әрі барлық отбасыға 
арналған жарқын көңілді іс-шаралар. 

«ХАН ШАТЫР» СОСО-ДАҒЫ 
СПОРТТЫҚ ШАРАЛАР 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ТРЦ «ХАН ШАТЫР»
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