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Қымбатты оқырмандар!
Біз сіздерді Life Time журналының беттерінде көргенімізге қуаныштымыз! Шілде айындағы шығарылым екі үлкен оқиғамен белгіленді. 6 шілде күні
елордамыздың туған күні тойланады және дәл
осы күні «Хан Шатыр» СОО 10 жасқа толады! Осы
уақыт ішінде біздің сауда-ойын-сауық орталығы
Қазақстан астанасы нышандарының бірі болды.
Осы атаулы күн аясында арнайы мақалада біз сіздерге осы 10 жыл біз үшін қалай өткенін айтамыз.
Біз сіздер үшін жазғы шығарылым материалын үлкен жігермен дайындадық! Бұл жолы біз сіздерді
«Капсула гардеробы» деп аталатын жаңа айдармен қуантуды шештік, оның идеясы бүгін Instagram
трендінде.
Әрине, біз fashion-трендтерді назардан тыс қалдырған жоқпыз. Бұл ағымдағы сөмкелер, 2020 жыл
жазының сәнді әшекейлері, сондай-ақ жаңа стильді
купальниктер және спортпен айналысуға арналған
бейнелер. Сіз үшін INGLOT визажистімен бірге жазғы
макияж идеясын жүзеге асырдық.
Қонақтармен сұхбат, жаңа дүкендердің ашылуы
және тағы басқалар — жазғы нөмір беттерінде!

Дорогие читатели!
Мы рады снова видеть вас на страницах журнала
Life Time! Июльский выпуск ознаменован двумя большими событиями. 6 июля празднуется день рождения нашей столицы, а еще в этот день ТРЦ «Хан
Шатыр» исполняется целых 10 лет! За это время
наш торгово-развлекательный центр стал одним
из символов столицы Казахстана. В рамках этой
знаменательной даты в специальной статье мы
расскажем вам о том, как прошли эти 10 лет для
нас.
Мы с еще большим воодушевлением готовили для
вас материал летнего выпуска! В этот раз мы
решили вас порадовать новой рубрикой: «Капсульный гардероб», идея которого сегодня в трендах
Instagram.
Конечно, мы не оставили без внимания fashion-тренды. Это и подборка актуальных сумок, модные
украшения лета 2020, а еще новые стильные купальники и образы для занятий спортом. Для вас
совместно с визажистом INGLOT мы реализовали
идею летнего макияжа.
Интервью с гостями, открытие новых магазинов и
многое другое на страницах летнего номера!

Ізгі тілекпен,
Анна Русакова

С солнечными пожеланиями,
Анна Русакова

Нөмірді шығаруға атсалысқандар:
Анна Русакова, Юлия Дериглер,
Данияр Акчурин, Айгерим Карсон,
Дастан Бактияров
Дизайн: Дарья Онучка

Над номером работали:
Анна Русакова, Юлия Дериглер,
Данияр Акчурин, Айгерим Карсон,
Дастан Бактияров
Дизайн: Дарья Онучка
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«ХАН ШАТЫР» СОО ҚОНАҚТАРЫНА ЖАДЫНАМА

ÏАМßТКА ГОСТßМ ТРЦ «ХАН ШАТЫР»
Келушілердің қауіпсіздігі мен денсаулығы — біздің
бірінші кезектегі міндетіміз, сондықтан біз инфекциялардың таралуының алдын алуға көмектесетін санитарлық нормалар мен ережелерге ерекше көңіл бөлеміз.

Безопасность и здоровье посетителей — наша первоочередная задача, поэтому мы особое внимание уделяем санитарным нормам и правилам, которые помогут
предотвратить распространение инфекций.

МАЗМҰНЫ
СОДЕРЖАНИЕ

Әрбір кіре берісте барлық келушілердің дене температурасын контактісіз тексеру жүзеге
асырылады.
На каждом входе осуществляется бесконтактная проверка температуры тела у всех посетителей.

Нұр-Сұлтан — Қазақстанның жаны мен жүрегі
Нур-Султан — душа и сердце Казахстана

Сіздің ыңғайлылығыңыз үшін СОО аумағында қолды өңдеу үшін автоматты антисептик
бүріккіштері орнатылған. Оларды мүмкіндігінше жиі пайдалануды сұраймыз.
Для вашего удобства на территории ТРЦ установлены автоматические распылители антисептика для обработки рук. Просим пользоваться ими как можно чаще.

Капсула гардеробы
Капсульный гардероб

«Хан Шатыр» СОО аумағында тұрақты түрде ғимаратты дезинфекциялық өңдеу жүргізіледі.
На территории всего ТРЦ «Хан Шатыр» регулярно проводится усиленная дезинфекционная
обработка помещений.

Кезекте, кассаларда, сауда және ойын-сауық бөлмелеріне кіре берісте әлеуметтік қашықтық
реттеледі.
В очередях, у касс, при входе в торговые и развлекательные помещения регламентируется
социальная дистанция.
«Хан Шатыр» СОО аумағына, соның ішінде Sky Beach Club-қа тек маскада кіруге рұқсат
етіледі. Бір мезгілде бассейнде 30 адамнан, ал киім ауыстыру бөлмелерінде 5 адамнан аспау
керек.
На территорию ТРЦ «Хан Шатыр», в том числе и в Sky Beach Club, вход разрешен только в
маске. Одновременно в бассейне могут находиться не более 30 человек, а в комнатах для
переодевания не более 5 человек.
Біз сондай-ақ қонақтардың жауапты болуын: маска киіп, қол гигиенасын және әлеуметтік
қашықтықты сақтауларын сұраймыз.
Мы также просим гостей быть ответственными: надевать маску, поддерживать гигиену рук,
соблюдать социальную дистанцию.

«Хан Шатыр» СОО — сізбен бірге 10 жыл
ТРЦ «Хан Шатыр» — вместе с вами 10 лет

Сіздің шығуыңыз: жазғы тренд сөмкелері
Ваш выход: летние трендовые сумки

14
18

Спорттық гардероб: ыңғайлы киінеміз
Спортивный гардероб: одеваемся удобно

20
22

Күннен жарқын: 2020 сәнді макияж
Ярче солнца: трендовый макияж 2020

24

Жайлылық пен ыңғайлылық: үйге пайдалы тауарлар
Уют и комфорт: полезные товары для дома

26
28
36
40

Әшекейлер: 2020 жылғы жарқын бөлшектер
Украшения: яркие детали 2020 года

«Хан Шатырдағы» қызықтар
Интересное в «Хан Шатыр»
Wish tree қайырымдылық жобасы
Благотворительный проект Wish tree
Ақтау — Каспий маржаны
Актау — жемчужина Каспия

Бізге сеніп және «Хан Шатыр» СОО-ға келудің барлық ережелерін сақтағаныңыздарға алғыс айтамыз!
Спасибо, что доверяете нам и соблюдаете все правила посещения ТРЦ «Хан Шатыр»!
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Pandora Me

НУР-СУЛТАН — ДУША И СЕРДЦЕ КАÇАХСТАНА
Қазақстанда көптен күтетін мерекелердің бірі — астана күні болып саналады. Нұр-Сұлтан — еліміздің гүлденуінің нышаны. 6 шілде күні Елорда
өзінің туған күнін кең ауқымда және
ойын-сауықпен атап өтеді, ал Қазақстанның басқа қалаларында үлкен
көлемде мәдени-көпшілік іс-шаралар
ұйымдастырылады.
1994 жылы 6 шілдеде астананы Алматыдан Ақмолаға көшіру туралы Қазақстан Жоғарғы Кеңесінің Қаулысы
қабылданды. 1997 жылы Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаев астананы ауыстыру туралы түпкілікті шешім қабылдады.
Біздің елордамызда жанның бір бөлшегі бар және оны сезініп, қаланы
бүкіл сұлулықпен көруге, оның атмосферасын дәл 6 шілдеде сезінуге болады.
Жыл сайын Елорда күніне орай жаңа
сәулет нысандары, кешендер, ескерткіштер ашылады. Көптеген мәдени-көпшілік іс-шаралар, халықтық
серуен, шетелдік және қазақстандық
эстрада жұлдыздарының концерттері,
жәрмеңкелер, мастер-класстар өткізіледі.
Источник фото: Internet

Одним из самых долгожданных праздников в Казахстане по праву считается День столицы. Нур-Султан — это
символ расцвета нашей страны. 6
июля столица масштабно и зрелищно празднует свой день рождения, а в
других городах Казахстана с большим
размахом проходят культурно-массовые мероприятия.
Именно 6 июля 1994 года было принято постановление Верховного Совета
Казахстана о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу. В 1997 году Первый
Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев принял окончательное решение о переносе столицы.
У нашей столицы есть частичка души
и прочувствовать ее, увидеть город во
всей красе, погрузиться в его атмосферу можно именно 6 июля.
Ежегодно к празднованию дня столицы открываются новые архитектурные объекты, комплексы, памятники.
Проходят многочисленные культурно-массовые мероприятия, народные
гуляния, концерты звезд зарубежной
и казахстанской эстрад, ярмарки, мастер-классы.
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НҰР-СҰЛТАН — ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАНЫ МЕН ЖҮРЕГІ

Нұр-Сұлтан — еліміздің
гүлденуінің нышаны

Источник фото: Internet

Бір сөзбен айтқанда, қала гүлденіп, өзінің
дамуы мен еліміздің өркендеуінің барлық қуатын көрсетеді.
Бір қызығы, Елорда күні мыңдаған жұптардың неке қию рәсімін жоспарлаулары өзіндік дәстүрге айналған. Қала
бақытты күлкі, ән мен биге толы болады.
Барлық жерде балалары бар отбасылар
серуендейді, достарымен кездеседі, үлкен дастархан басында жиналу үшін Қазақстанның түкпір-түкпірінен қонақтар
келеді. Елорда күні орталық жағалауда
көріністі от шашумен аяқталады.
6 шілде — бұл біздің сауда-ойын-сауық
орталығының тарихындағы айтулы күн:
«Хан Шатыр» СОО-ның туған күні. Бізге
10 жыл толады!
2010 жылдың 6 шілдесінде салтанатты түрде әлемдегі ең үлкен шатырдың
ашылуы өтті. Осы жылдар ішінде «Хан
Шатыр» Қазақстан астанасының жаңа
символына айналды.
Біз сіздерді мерекемен шын жүректен
құттықтаймыз және «Хан Шатыр»
СОО-ға келуге шақырамыз!
Словом, город расцветает и показывает
всю мощь своего развития и развития
нашей страны.
Интересно, что в День столицы тысячи
пар планируют обряд бракосочетания,
что уже стало своеобразной традицией.
Город наполняется счастливыми улыбками, песнями, танцами. Повсюду гуляют
семьи с детишками, встречаются друзья,
из разных уголков Казахстана приезжают гости, чтобы собраться за большим
столом. Завершается День столицы зрелищным салютом на центральной набережной.
6 июля — это еще и знаменательная дата
в истории нашего торгово-развлекательного центра: день рождения ТРЦ «Хан
Шатыр». Нам исполняется 10 лет!
Именно 6 июля 2010 года в торжественной обстановке состоялось открытие самого большого в мире шатра. За эти годы
«Хан Шатыр» стал новым символом столицы Казахстана.
Мы от души поздравляем вас с праздником и приглашаем посетить ТРЦ «Хан
Шатыр»!
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«ХАН ШАТЫР» СОО — СІЗБЕН БІРГЕ 10 ЖЫЛ
ТРЦ «ХАН ШАТЫР» — ВМЕСТЕ С ВАМИ 10 ЛЕТ
2020 жылдың 6 шілдесінде «Хан Шатыр» СОО үшін
үлкен оқиға болмақ: бізге 10 жыл толады! Осы уақыт
ішінде біздің сауда-ойын-сауық орталығы Қазақстан
астанасының басты нышандарының бірі болды. Бұл
жүректерді байланыстыратын және мәдениетті біріктіретін орын.
10 жыл бұрын Қазақстан астанасында жаңа сәулет кереметінің ашылуы болды. Оның ашылуына Елбасы
Н. Ә. Назарбаев басқа мемлекеттердің басшыларымен
бірге қатысты, сондай-ақ әлемге әйгілі опера әншісі
Андреа Бочелли өнер көрсетті. Үлкен айтулы күн аясында біз сіздерге осы 10 жылдың қалай өткендігі туралы айтуды шештік.
* Бір қызығы, «Хан Шатыр» СОО Forbes Style журналының нұсқасы бойынша әлемнің үздік эко-ғимараттарының ондығына енді. Және бұл оның құрылыс ерекшелігіне байланысты.
* «Хан Шатыр» СОО-да ашылған күннен бастап 80
млн-нан астам адам келгенін елестете аласыз ба?
* Бүгінгі таңда «Хан Шатыр» СОО-да 214 дүкен бар,
оның ішінде люкс санатындағы әлемдік брендтер.
* «Хан Шатыр»-дың ерекшелігі — жыл бойы +35°С
температурада болатын бірегей Sky Beach Club жабық
жағажай клубы. Бұл үлкен және толқынды бассейндер, аттракциондар мен тік төбешіктер, таңғажайып
тағамдар, таза жағажай және заманауи музыка бар
нағыз жұмақ мекені.
* Ал сіз Fame City балаларға арналған үлкен ойын-сауық орталығы күн сайын бірнеше мың балалардың
жүректерін қуантатынын білдіңіз бе?

6 июля 2020 года для ТРЦ «Хан Шатыр» ознаменовано большим событием: нам исполняется 10 лет! За это
время наш торгово-развлекательный центр стал одним из символов столицы Казахстана. Это место, которое соединяет сердца и объединяет культуры.
10 лет назад в столице Казахстана состоялось грандиозное открытие нового архитектурного чуда. На
его открытии присутствовал Елбасы Н.А. Назарбаев
вместе с главами других государств, а также выступал
всемирно известный оперный певец Андреа Бочелли.
В рамках большой знаменательной даты мы решили
рассказать вам о том, как прошли эти 10 лет.
• Интересно, что ТРЦ «Хан Шатыр» вошел в десятку
лучших эко-зданий мира по версии журнала Forbes
Style, и все это благодаря особенностям своего строения.
• Можете ли вы представить, что со дня открытия в ТРЦ
«Хан Шатыр» побывало более 80 млн посетителей.
• На сегодняшний день в ТРЦ «Хан Шатыр» представлено 214 магазинов, в числе которых мировые бренды
класса люкс.
• Изюминка «Хан Шатыр» — уникальный крытый
пляжный клуб Sky Beach Club, в котором круглый год
поддерживается температура в +35°С. Это настоящий
райский уголок с большим и волновым бассейнами,
аттракционами и крутыми горками, изумительной
кухней, чистым пляжем и современной музыкой.
• А вы знали, что огромный развлекательный центр
для детей Fame City ежедневно радует несколько тысяч детских сердец?
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* Сіз біздің «Жүлдехан» және «Нұрлы Науқан» дәстүрлі
акцияларымыз туралы естіген шығарсыз. Осы уақытқа
дейін біз сіздерге 10-нан астам пәтер, 15 автокөлік, сондай-ақ үздік әлемдік отельдерге 80 жолдама, 100-ге
жуық жаңа гаджеттер мен ақшалай сыйлықтар сыйладық.
* Біз сіздер үшін 3000-нан астам іс-шара өткіздік, оның
ішінде 1000-ға жуық ойын-сауық бағдарламасы кішкентай қонақтар үшін.
* Біз сіздермен бірге Wish tree қайырымдылық жобасы
аясында 2593 балалар тілегін орындадық.
* Күмбез астында біз қазақстандық эстрада жұлдыздарын жинаймыз, би шоуларын, сән көрсетілімдерін,
мастер-кластар, балалар бағдарламаларын өткіземіз,
кештер ұйымдастырамыз және осының барлығы сіздің
өміріңізді жарқын ету үшін.
* «Хан Шатырда» ғашықтар жүрек ұсыныстарын жасайды, достарымен кездеседі, отбасымен уақыт өткізеді, іскерлік кездесулер ұйымдастырады, жұмыс
істейді. «Хан Шатыр» біз үшін екінші, жарқын және қонақжай үй болды.
* Бізбен бірге сіз пәтер ұтып аласыз, арман машинасына қол жеткізесіз, саяхатқа барасыз, балалардың туған
күнін немесе үйлену тойын тойлайсыз, шопингке қуанасыз немесе таңдаулы халықаралық тағамдардан
рахаттанасыз.
Біз сіздерді үлкен және жарқын сауда-ойын-сауық орталығымызда күн сайын көруге шексіз қуаныштымыз.
Біз сіздердің күлкілеріңізді, көтеріңкі көңілдеріңіз бен
қуаныштарыңызды жақсы көреміз және өмірлеріңізді
толыққанды әрі жарқын еткіміз келеді.
«Хан Шатыр» СОО — өмірге қуанатын орын.

• Наверняка, вы слышали о наших уже традиционных
акциях «Жүлдехан» и «Нұрлы Науқан». За все время
мы подарили вам более 10 квартир, 15 автомобилей,
а еще 80 путевок в лучшие мировые отели, около 100
новейших гаджетов и денежных призов.
• Мы провели для вас более 3000 мероприятий, из
них около 1000 развлекательных программ для маленьких гостей.
• Вместе с вами мы исполнили 2593 детских желания в
рамках благотворительного проекта Wish tree.
• Под куполом мы собираем звезд казахстанской
эстрады, проводим танцевальные шоу, модные показы, мастер-классы, детские программы, устраиваем
вечеринки, и все это для того, чтобы сделать вашу
жизнь ярче.
• В «Хан Шатыр» делают предложения руки и сердца, встречаются с друзьями, проводят время с семьей,
устраивают деловые беседы, работают. «Хан Шатыр»
стал для всех нас вторым домом, светлым и гостеприимным.
• Вместе с нами вы выигрываете квартиры, получаете
машину своей мечты, отправляетесь в путешествия,
отмечаете детский день рождения или свадебное
торжество, радуетесь шопингу или наслаждаетесь
изысканной международной кухней.
Мы безгранично рады каждый день видеть вас в нашем большом и светлом торгово-развлекательном
центре. Мы любим ваши улыбки, смех и радость и хотим делать вашу жизнь наполненной и яркой.
ТРЦ «Хан Шатыр» — место, где радуются жизни.
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КАПСУЛА ГАРДЕРОБЫН ЖАСАЙМЫЗ

MIX&MATCH

АÇ ÇАТТАР —

КӨП ҮЙЛЕСІМ
Стилисттердің
ортасында
«Капсула гардеробы» секілді
ұғым танымал болды. Капсула
— гардероб бір стильді немесе бір-бірімен оңай үйлесетін
нәрседен тұратын 10-15 киім.
Киім анағұрлым әмбебап
болған сайын, соғұрлым үйлесімді және түрлі бейнелерді
жасауға болады. Капсуланы
демалыс үшін, жұмыс үшін,
кешкі іс-шаралар үшін немесе
маусым бойына жинайды.
Капсула гардеробы аз заттарды сатып алуға және өте
ыңғайлы әрі ұтымды үйлесімділікке мүмкіндік береді
Біз LACOSTE-мен бірге сіз үшін
демалыс және серуендеуге арналған жазғы киім капсуласын
жинауға шешім қабылдадық.

Стильді көріну үшін көп нәрсе қажет емес.
Оларды дұрыс біріктіре білу жеткілікті.
14
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СОЗДАЕМ КАПСУЛЬНЫЙ ГАРДЕРОБ

MIX&MATCH

МИНИМУМ ВЕÙЕÉ —

МАКСИМУМ СО×ЕТАНИЙ
В среде стилистов стало популярно такое понятие, как
«капсульный
гардероб».
Капсула — гардероб из 10-15
вещей, объединённых одним
стилем или поводом, которые
легко комбинируются между собой. Чем универсальнее
одежда, тем больше сочетаний и образов можно составить. Капсулу собирают для
отдыха и отпуска, для работы,
для вечерних мероприятий
или по сезонам.
Капсульный гардероб позволяет покупать меньше вещей
и иметь больше сочетаний,
что очень удобно и рационально. Мы совместно с
LACOSTE решили собрать для
вас капсульный летний гардероб для отдыха и прогулок.

Чтобы выглядеть стильно, не нужно много вещей.
Достаточно уметь их правильно сочетать.
16
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СІЗДІҢ ШЫҒУЫҢЫЗ:
ЖАЗҒЫ ТРЕНД СӨМКЕЛЕРІ

CHARLES&KEITH

ZARA

ВАШ ВЫХОД: ЛЕТНИЕ ТРЕНДОВЫЕ СУМКИ
Бүгінгі күні сөмкелердің тек сапасы ғана емес, ерекше дизайны да бағаланады. Біз fashion-трендтерге шағын талдау жүргіздік және сізбен бірге «Хан
Шатыр» СОО-да ұсынылған жазға арналған сөмкелердің сәнді үлгілерімен бөлісуге шешім қабылдадық.
CHARLES&KEITH

Сегодня ценится в сумках не только качество,
но и необычный дизайн. Мы провели небольшой анализ fashion-трендов и решили поделиться с вами актуальными моделями сумок на
лето, которые представлены в ТРЦ «Хан Шатыр».

Трендтерде:
• өрілген немесе
сабан сөмкелері
• формалар геометриясы
• кішкентай рюкзактар
• конверт-сөмкелер
• шопер-сөмкелер
• тоут-сөмкелер
• щелек-сөмкелер
• қап-сөмке
• кросс-боди
• жұмсақ клатчтар
• аскот-сөмкелер
• шашақты
• моншақтар, ұсақ моншақ
• кестеленген
• жарқын түстер

ALDO ACCESSORIES

MANGO

MANGO

STRADIVARIUS

ARMANI EXCHANGE

В трендах:
• плетеные или
соломенные сумки
• геометрия форм
• маленькие рюкзаки
• сумки-конверты
• сумки-шоперы
• сумки-тоуты
• сумки-ведерко
• сумка-мешок
• кросс-боди
• мягкие клатчи
• аскот-сумки
• бахрома
• бусины, бисер
• вышивка
• яркие цвета

LACOSTE
CHARLES&KEITH
MANGO
ARMANI EXCHANGE

ZARA

ZARA
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MANGO
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CARPISA

«ЭПЛ. Якутские бриллианты»

ACCESSORIZE

PANDORA
OYSHO

ӘШЕКЕЙЛЕР:
2020 ЖЫЛҒЫ ЖАРҚЫН БӨЛШЕКТЕР
УКРАШЕНИß: ßРКИЕ ДЕТАЛИ 2020 ГОДА

2020 жыл әшекейлерінде әркім байқалып, естілгісі
келетін уақыт рухын толық көрсетеді. Бұл формалардың әртүрлілігі, материалдарды араластыру, түстің
көптігі және массивті бөлшектер. Әрбір әшекей өзі
мен оның иесі туралы мәлімдеуі керек. Біз сіз үшін
осы жылдың басты трендтер топтамасын жасадық.
MANGO

В украшениях 2020 год полностью отражает дух времени, когда каждый хочет быть замеченным и услышанным. Это и разнообразие форм, и смешение материалов, и обилие цвета, и массивные детали. Каждое
украшение должно заявлять о себе и его владельце. Мы
составили для вас подборку главных трендов этого года.

ZARA

PENTI

OYSHO

YAMAMAY

ЖАҒАЖАЙ СТИЛІ:
ШОМЫЛУ КИІМІН ТАҢДАУ
ÏЛßÆНЫÉ СТИЛÜ: ВЫБИРАЕМ КУÏАЛÜНИК

Жаздың ортасы — нағыз демалыс уақыты. 2020
жыл жайлы, жұмсақ реңктерінде модельдерді ұсынады. Биылғы жылы спорттық стильдегі купальниктерді, бір иыққа арналған немесе баулы купальниктерді таңдаңыз. Ретро стильдегі, бұршақ, тор,
жолақ және терең ойықты модельдер маңызды.
Киім-кешектерде желбіршектер, қосетектер, гүл
және жануарлар басып шығару трендте қалады.

Середина лета — самое время отпусков. 2020 год
предлагает модели в спокойных, пастельных оттенках.
В этом году выбирайте слитные купальники в спортивном стиле, купальники на одно плечо или со шнуровкой.
Актуальны модели в стиле ретро, в горох, клетку, полоску и с глубоким вырезом. Остаются в тренде оборки,
воланы на изделиях, цветочный и животный принты.

ALDO ACCESSORIES

PENTI
KOTON
«ЭПЛ. Якутские бриллианты»

ACCESSORIZE
MANGO

YAMAMAY
PENTI

LICHI

ZARA
CHARLES&KEITH
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LC WAIKIKI
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MANGO

СПОРТТЫҚ ГАРДЕРОБ:
ЫҢҒАЙЛЫ КИІНЕМІЗ
СПОРТИВНЫЙ ГАРДЕРОБ:
ОДЕВАЕМСЯ УДОБНО
Бүгінде көптеген адамдар салауатты өмір салтына ұмтылады. Дұрыс тамақтану, ұйқының толық
режимі, дене белсенділігі, ағзадағы судың қажетті теңгерімі - жақсы көңіл-күйдің кепілі. Ал спортпен айналысу үшін жаттығудан алаңдатпайтын
ыңғайлы киім мен аяқ киімнен артық ештеңе жоқ.
«Хан Шатыр» СОО-да көптеген спорттық брендтер ұсынылған, онда сіз кез-келген спорт түріне арналған киім мен аяқ киімді оңай таба аласыз.

«Спортмастер»

Сегодня все больше людей стремятся к здоровому
образу жизни. Правильное питание, полноценный
режим сна, физическая активность, необходимый
баланс воды в организме — залог хорошего настроения. А для занятий спортом нет ничего лучше, чем
удобная одежда и обувь, которые не будут отвлекать от тренировок. В ТРЦ «Хан Шатыр» представлено много спортивных брендов, в которых
вы с легкостью найдете одежду и обувь для любого
вида спорта.
«Спортмастер»

OYSHO бренді — эстетика мен бірге жайлылық.
OYSHO-да
йога,
фитнес
киімдері
мен
аксессуарларын
таңдауға
болады.
«Спортмастер»-ден сіз жүзуден бастап тау шаңғысы спортына дейін түрлі спорт түрлеріне арналған киім, аяқ киім, құрал-жабдық таба аласыз.
Бүгінгі күні ADIDAS-та монотүстегі бейнелер ұсынылған. Бренд киім мен аяқ киімге арналған
сәнді реңктердің барлық спектрін ұсынады.
REEBOK-та әрқашан кроссфит үшін киім мен аяқ
киімнің үлкен таңдауы бар. Сондай-ақ, көпшілік дүкеннен фитнес, жүзу киімдерін таңдағанды ұнатады.
Американдық бренд UNDER ARMOUR стильін спорттық
киім әуесқойлары таңдайды. Әрбір нәрсе спортшылардың үлкен жүктемесі кезінде және әртүрлі температура режимдерінде жоғары өнімділікті қамтамасыз етеді.
NEW BALANCE спорттық аяқ киімі — супинаторға
арналған арнайы үйлесімінің арқасында белгілі болды. NEW BALANCE спорттық аяқ киіммен
сіз кез-келген жүктемеде өзіңізді жайлы сезінесіз.

NEW BALANCE

ADIDAS

ADIDAS

REEBOK

UNDER ARMOUR

UNDER ARMOUR

REEBOK

ADIDAS

OYSHO

«Спортмастер»

REEBOK
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ADIDAS

Бренд OYSHO — это эстетика и одновременно
комфорт.
В
OYSHO
можно
подобрать одежду и аксессуары для йоги, фитнеса.
В «Спортмастер» вы найдете одежду, обувь, инвентарь для разных видов спорта, начиная от
плавания и заканчивая горнолыжным спортом.
Сегодня в ADIDAS представлены образы в моноцвете. Бренд предлагает весь спектр модных оттенков, воплощенных в одежде и обуви.
В REEBOK всегда большой выбор одежды и
обуви для кроссфита. Также в магазине любят выбирать одежду для фитнеса, плавания.
Американский бренд UNDER ARMOUR выбирают любители стильной спортивной одежды. Каждая вещь обеспечивает высокую продуктивность спортсменов при
больших нагрузках и разных режимах температуры.
NEW BALANCE стал известен благодаря разработкам
специальной конструкции для спортивной обуви — супинатору. Со спортивной обувью NEW BALANCE вы будете чувствовать себя комфортно при любых нагрузках.
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КҮННЕН ЖАРҚЫН:
2020 СӘНДІ МАКИßЖ
ßРЧЕ СОЛНЦА:ТРЕНДОВЫÉ МАКИßÆ 2020
Соңғы маусымның тренді — жарқын реңктердегі
макияж. Көз акценті, қызғылт реңктер, қоңырқай кірпіктер, жарқыраған тері — мұның бәрін күнделікті
макияжға оп-оңай әкелуге болады. INGLOT кәсіби
визажисті Әсел Құрмашқызымен бірге сіз үшін 2020
жазғы макияж идеясын жүзеге асырдық. Макияж
«Хан Шатыр» СОО-да табуға болатын INGLOT кәсіби
косметикасымен жасалған. Макияж идеясын өзіңіз
қайталауыңызға болады, ал INGLOT визажистері сізге
әрқашан көмектесуге дайын.

Тренд последних сезонов — макияж в ярких оттенках. Акцентные глаза, розовые оттенки, бархатные
ресницы, сияющая кожа — все это можно смело
привносить в повседневный макияж. Совместно с
профессиональным визажистом INGLOT Асель Курмашкызы мы реализовали для вас идею летнего макияжа 2020. Макияж выполнен профессиональной
косметикой INGLOT, продукцию которого можно
найти в ТРЦ «Хан Шатыр». Идею макияжа можно
повторить самим, а визажисты INGLOT всегда готовы
помочь вам.

ЖАЗ ҚЫЗҒАН КЕЗДЕ

ЛЕТО В САМОМ РАÇГАРЕ
Ультракүлгін сәуле теріге зиян келтіреді. Бақытымызға
орай, заманауи beauty индустриясы бір орында тұрмайды. Сіздер үшін сауда-ойын-сауық орталығында
табуға болатын, жақсы күннен қорғайтын кремдер
топтамасы.

Как известно, ультрафиолетовое излучение вредит
коже. К счастью, современная beauty-индустрия не
стоит на месте. Для вас подборка хороших солнцезащитных кремов, которые можно найти у нас в торгово-развлекательном центре.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ТЕЛА
BEYOND SPF 50+ ОТ THEFACESHOP
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЕТСКИЙ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
ДЛЯ ТЕЛА SPF
50+ LANCASTER
В MON AMIE

ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ
SPF20

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ
ЛОСЬОН SHISEIDO SPF50+ В BEAUTYMANIA

КАРАНДАШ ДЛЯ ГУБ COLOUR PLAY

КОРРЕКТОР-ХАЙЛАЙТЕР 2 В 1

ТУШЬ ДЛЯ БРОВЕЙ

ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ
INGLOT SPF 20+

МАТИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ LA ROCHE POSAY ANTHELIOS
XL. SPF 50+ В «ЦВЕТНАЯ»

Источник фото: Internet

МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
«ГЕФЕСТ» ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ЗАГАРА
ОТ FRESH LINE

СПРЕЙ BIODERMA МАХ SPF50+
В BEAUTYMANIA

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СТИК ДЛЯ
ЛИЦА SPF 50+ В IT’S SKIN

ПИГМЕНТЫ INGLOT

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ БЛЕСК С ЭФФЕКТОМ
LASH ENHANCER
УВЕЛИЧЕНИЯ ГУБ

БОЖЕСТВЕННЫЙ КРЕМ ДИВАЙН SPF 20+
L’OCCITANE

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДРАГОЦЕННЫЙ БЕССМЕРТНИК SPF 20+ L’OCCITANE
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
МАТИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
SPF 50+ ОТ YVES ROCHER

ФИКСАТОР
МАКИЯЖА C
ЭФФЕКТОМ
МЕРЦАНИЯ

НАБОР
SHISEIDO
(СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
ЛОСЬОН
SPF50+,
ЭМУЛЬСИЯ
ДЛЯ КОЖИ
ЛИЦА И ТЕЛА,
СКРАБ ДЛЯ
ТЕЛА) В MON
AMIE

ТОНАЛЬНАЯ
ОСНОВА AMC
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РУМЯНА ДЛЯ ЛИЦА
АМС FREEDOM

ТК

ХАЙЛАЙТЕР HD
ОДНОТОННЫЙ

ЛЕ

СКУЛЬПТУРИРУЮЩАЯ ПУДРА ДЛЯ
ЛИЦА HD FREEDOM

ЛОСЬОН-ОСНОВА ДЛЯ
ЛИЦА SPF 50+ В MAC
ФЛЮИД
ДЛЯ ЛИЦА
С SPF 50+
«СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА»
L’OCCITANE
ВОЗДУШНЫЙ КРЕМ-КОМФОРТ КАРИТЕ
SPF 5+ ОТ L’OCCITANE
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ЖАЙЛЫЛЫҚ ПЕН ЫҢҒАЙЛЫЛЫҚ:
ҮЙГЕ ПАЙДАЛЫ ТАУАРЛАР

УЮТ И КОМФОРТ:
ПОЛЕЗНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
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INTERFOOD-та ZELLER ЖИНАЛМАЛЫ КЕПСЕРІ
Кішкентай жинақы кепсер ас үйдегі жұмысқа ыңғайлы. Оның биіктігі бір қолмен реттеледі және көкөністер мен жемістерді жуу үшін өте қолайлы. Кепсерді
кеңістікті үнемдеу үшін жинап қоюға болады.

СКЛАДНОЙ ДУРШЛАГ ZELLER В INTERFOOD
Маленький компактный дуршлаг удобен в работе на
кухне. Он регулируется по высоте одной рукой и идеально подходит для мытья овощей и фруктов. Дуршлаг можно собрать для экономии пространства.

ZARA HOME-нан ЕСІККЕ АРНАЛҒАН ШЕКТЕГІШ
ZARA HOME-да еденге орнатудың қажеті жоқ, жұмсақ
есік мақта шектегіштері бар. Олар сіздің үйіңіздің ішкі
көрінісіне жақсы еніп, ыңғайлылық жасайды және
жайлылық сезімін береді.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДЛЯ ДВЕРИ ОТ ZARA HOME
В ZARA HOME представлены мягкие хлопковые ограничители для дверей, которые не нужно монтировать
в пол. Они отлично впишутся в ваш интерьер, создадут уют и подарят ощущение комфорта.
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INTERFOOD-та SNIPS САҚТАУ ЫДЫСЫ
Бұл мектепке, жұмысқа немесе сапарға өзіңізбен бірге алуға болатын ыңғайлы контейнер. Оның жеңілдігі
мен тиімділігінің арқасында өнімдердің сақталуына
қорықпауға болады. Жиынтыққа қасық пен пышақ
кіреді.

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ SNIPS В INTERFOOD
Это удобный контейнер, который можно брать с собой в школу, на работу или в поездки. Благодаря его
легкости и практичности можно не бояться за сохранность продуктов. В комплект включены ложка и
нож.

SULPAK -тағы EZVIZ A1 ALARM KIT АҚЫЛДЫ ҮЙІНІҢ
БАСТАПҚЫ ЖИЫНТЫҒЫ
Бүгінде технологиялардың дамығаны соншалық, бұл
өз үйін қашықтан басқаруға мүмкіндік береді. SULPAK
ақылды үй жүйесімен сіздің тұрғын үй жағдайын
басқаруға және бақылауға болады. Оны пайдалану
оңай, ал жиынтыққа бейне қорғау жүйесін басқару
пульті, қозғалыс сенсоры, есіктерді ашу және жабу
сенсоры кіреді.

СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ УМНОГО ДОМА EZVIZ A1
ALARM KIT В SULPAK
Сегодня технологии настолько развиты, что позволяют управлять своим домом удаленно. С системой умного дома от SULPAK можно управлять и следить за
состоянием своего жилья. Она проста в использовании, а в комплект входят пульт управления системой
видеоохраны, датчик движения, датчик открытия и
закрытия дверей.
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MINISO ҚОЛҒА АРНАЛҒАН САНИТАЙЗЕР
Санитайзер — қолды дезинфекциялауға арналған
құрал. Ол күшті бактерияға қарсы әсерге ие және ең
көп таралған патогенді бактериялар мен вирустардың 99,99% жояды. Препараттың құрамына D-пантенол кіреді, ол қол терісін нәрлейді және құрғақтықты
болдырмайды.

САНИТАЙЗЕР ДЛЯ РУК MINISO
Санитайзер — средство для дезинфекции рук. Он
обладает мощным антибактериальным действием и
убивает 99,99% наиболее распространенных болезнетворных бактерий и вирусов. В состав препарата
входит D-пантенол, который питает кожу рук и предотвращает сухость.

SULPAK-та «АЛИСА» ЯНДЕКС-СТАНЦИЯСЫ
Бұл Алиса дауыс көмекшісі бар шағын ақылды баған.
Онымен пәтердің кез келген бұрышында қалағандай:
мерекелік, жайлы, шулы немесе тыныш болады. Ол
музыканы тыңдауды ұсынады, сұрақтарға жауап табады, балалардың көңілін көтереді және ақылды үйді
басқарады.

ЯНДЕКС-СТАНЦИЯ «АЛИСА» В SULPAK
Это компактная умная колонка с голосовым помощником Алисой. С ней в любом уголке квартиры будет
так, как захотите: празднично, уютно, шумно или спокойно. Она предлагает послушать музыку, находит
ответы на вопросы, развлекает детей и управляет умным домом.
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MINISO-дан ШАМ
MINISO-ның жарықдиодты және функционалды
шамдары ерекше пішінге ие және кез-келген ыңғайлы жерге оңай орнатылады. Оның үш жарықтандыру
режимі бар және USB кабелінен тез қуат алады.

ЛАМПА ОТ MINISO
Светодиодная и функциональная лампа от MINISO
имеет необычную форму и легко устанавливается в
любом удобном для вас месте. Она имеет три режима освещения и быстро заряжается от USB-кабеля.

7

MINISO-дан ТЕРМОМЕТРЛІ КОНТЕЙНЕР
MINISO-дан термометрлі контейнері тағам температурасын бақылауға мүмкіндік береді. Бұл саяхат үшін
тамаша құрал. Ол жылуды сақтауға кепілдік береді
және кез келген жағдайда сізді құтқарады.

КОНТЕЙНЕР С ТЕРМОМЕТРОМ ОТ MINISO
Контейнер от MINISO с термометром позволит вам
контролировать температуру еды. Это отличная находка для путешествий. Он гарантирует сохранение
тепла и выручит вас в любой ситуации.

9

MINISO-дан шай демдеу ШӘЙНЕГІ
MINISO дүкенінде өмірдің барлық салалары үшін
эстетикалық әдемі және пайдалы өнімдер бар. Шәйнек сапалы және шай демдеу үшін арнайы стандартты емес бөлігі бар.

ЗАВАРОЧНЫЙ ЧАЙНИК ОТ MINISO
В магазине MINISO представлена эстетически красивая и полезная продукция для всех сфер жизни.
Чайник достаточно устойчивый и имеет специальное
нестандартное отделение для заваривания чая.
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«ХАН ШАТЫРДАҒЫ» ҚЫЗЫҚТАР
ИНТЕРЕСНОЕ В «ХАН ШАТЫР»
Ал сіз мультфильмдерді көргенде ностальгия бола ма? Балалық шақтың дәмін сезініп,
қиял әлеміне LC WAIKIKI жаңа коллекциясымен ене аласыз. Ашық футболкалар, шалбар,
аяқ киім, ересектер мен балаларға арналған мультфильмдерден басып шығарылған аксессуарлар — мұның бәрі ең ұстамды адамды да бей-жай қалдырмайды.
А вас посещает ностальгия при просмотре мультфильмов? Почувствовать вкус детства и
погрузиться в мир фантазий можно с новой коллекцией от LC WAIKIKI. Яркие футболки,
брюки, обувь, аксессуары для взрослых и детей с принтом из мультфильмов — все это
не оставит равнодушным даже самого сдержанного человека.
Жеңіл және емін-еркін жазы NEW YORKER-ге оралды. Жеңіл нымшалар, белдемшелер
және қайырмалы жейделер осы жазда сән шыңына жетті. Торлы шалбар, белдемше
және көйлектерге, сондай-ақ камуфляж және көкшіл сұр түске тренд сақталады. 70-жылдардағы мегасәнді тай-дай тағы да маңызға ие болды! Бүгінгі таңда тай-дай хиппи ортасында ғана танымал емес. Мұндай баспамен иық сөмкелер немесе белдік сөмкелер
үйлестіріледі. NEW YORKER 2020 жазына стильді шешімдерді ұсынады.
Воздушное и раскованное лето вернулось в NEW YORKER. Легкие блузы, юбки и рубашки
с лацканами достигли пика моды этим летом. Сохраняется тренд на клетчатые брюки,
юбки и платья, а также камуфляж и хаки. Мегамодный тай-дай из 70-х снова актуален!
Сегодня тай-дай популярен не только в среде хиппи. С таким принтом сочетают сумки
через плечо или поясные сумки. NEW YORKER предлагает стильные решения на лето
2020 года.

@aaa.1312

@ainura943

@arnaberi

#KHANSHATYR

«Хан Шатыр» СОСО суреттеріңді #khanshatyr хэштегімен немесе геолокациямен белгіле. Біздің журналымыздың келесі нөмірлерінде ең қызықты басылымдарды жариялаймыз! Өзіңді Life Time беттерінде ізде!

Отмечай свои фотографии в ТРЦ «Хан Шатыр» под
хэштегом #khanshatyr или геолокацией. Наиболее интересные публикации мы разместим в следующем выпуске нашего журнала! Попади на страницы Life Time!

ECCO дүкенінде 2 қабатта ECCO OFFROAD аяқ киімінің жаңа топтамасы ұсынылған. Мықты,
төзімді, ыңғайлы ECCO OFFROAD сандалдары белсенді демалыс әуесқойлары арасында
танымал. Олардың табаны, жеңіл, жұмсақ, икемді, аяқтың табиғи иілімдерін қайталайды,
керемет амортизацияны және жоғары сапалы жасалуды қамтамасыз етеді. ECCO-мен бірге жазды жайлылықпен сезініңіз.
В магазине ECCO на 2 этаже представлена новая коллекция обуви ECCO OFFROAD. Прочные, износостойкие и удобные сандалии ECCO OFFROAD популярны среди любителей активного отдыха. Их подошва, легкая, мягкая, гибкая, повторяет естественные изгибы стопы, обеспечивает отличную амортизацию и высокое качество сборки. Окунитесь в лето с
комфортом вместе с ECCO.
Балалар арасында зырылдауық ойыны танымалдылыққа ие. Балалар олармен шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып, сағат бойы ойнайды. MARWIN-дегі Infinity
Nado-ның супер қуатты ұрпағы ойынды жаңа деңгейге шығаруда. Infinity Nado зырылдауықтары ойынды түбегейлі өзгертетін, ойыншының бәсекелестігін арттыратын
озық технологияларды пайдалана отырып жасалған. Балаларға арналған танымал
ойыншық MARWIN дүкенінде ұсынылған.
Среди детей набирает популярность игра в волчки. Дети играют с ними часами напролет, развивая творческие способности. Супермощное поколение волчков Infinity
Nado в MARWIN выводит игру на новый уровень. Волчки Infinity Nado разработаны
с использованием передовых технологий, которые революционизируют игру, повышают конкурентность игрока. Популярная игрушка для ребенка представлена в магазине MARWIN.

@aizhan_ss_

@philipschaarschmidt

@pak_katrina

BEELINE-да «Анлим» жаңа бірегей тарифтік жоспары іске қосылды! Осы тарифті қосу
арқылы сіз желінің барлық ресурстарына шектеусіз интернет ала аласыз. Аталған тарифті өзіңіздің негізгі тарифтік жоспарыңызды өзгертпей-ақ, тегін көре аласыз. Барлық мәліметтер «Хан Шатыр» СОО BEELINE байланыс салонында.
В BEELINE запустился новый уникальный тарифный план «Анлим»! Подключив этот
тариф, вы получите безлимитный интернет на все ресурсы сети. Попробовать тариф
вы можете бесплатно, не меняя своего основного тарифного плана. Все подробности
в салоне связи BEELINE в ТРЦ «Хан Шатыр».
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@ruslan_jussupov

@mika_bekturganova
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@anella_khalyusheva

«ХАН ШАТЫР» СОО
ТУРАЛЫ ЖАЗБАЛАР
Мен құрбыммен осында жүргім келді. Мен көп жұмыс істеймін, бірақ айына екі немесе үш рет, яғни жиі келіп тұрамыз.
Мұндағы атмосфера ұнайды, шопинг өте өнімді өтеді. Мұнда
KFC, суши жегенді жақсы көреміз. Кішкентай болған кезімде
аттракциондарға келетінмін. «Башня» және «Водный аттракцион» есте қалды. Көптеген адреналин сезіндім!
Я с подругой здесь, захотели прогуляться. Я много работаю,
но в месяц два или три раза бываем, что довольно часто. Нравится здесь атмосфера, шопинг очень продуктивно проходит.
Любим здесь покушать в KFC, суши. Когда была маленькая,
приходила на аттракционы. «Башня» очень запомнилась, а
еще «Водный аттракцион». Много адреналина испытала!

Мен «Хан Шатыр»-ға алғаш рет келдім. Бұл жер соншалықты
әдемі екен. Сыртынан ғимарат қызықты көрінеді, ал іші өте
кең. Көптеген дүкендер бар, атмосферасы өте тыныш. Досым
мұнда жақсы кинотеатр бар екенін айтты.
Я в «Хан Шатыр» пришел впервые. Здесь так красиво оказывается. Снаружи интересно выглядит сооружение, а внутри
очень просторно. Много магазинов, обстановка очень спокойная. Друг сказал, что здесь хороший кинотеатр.

Жазира,
19 жаста

Біз «Хан Шатыр»-ға жиі барамыз, мұнда дүкендердің жақсы
таңдауы бар және бағасы қолжетімді. NEW YORKER, KOTON,
LC WAIKIKI-де сатып алуды жақсы көреміз. Балаларға ойын-сауық бағдарламалары мен аттракциондар ұнайды. Олар
үшін әсіресе «Комната страха» аттракционы есте қалды. Бүгін
балалар мен өзімізге заттар сатып алу үшін келдік. Қыдырып
жүріп, суши жегенді жақсы көреміз. Жағажайда да болдық, ол
жерден де тамаша әсер алдық.

Асем,
19 жаста

Мы очень часто бываем в «Хан Шатыр», здесь хороший выбор магазинов и цены доступные. Любим шопинг в NEW
YORKER, KOTON, LC WAIKIKI. Деткам нравятся развлекательные программы и аттракционы. Запомнился им особенно аттракцион «Комната страха». Сегодня пришли за покупками
для себя и для детей. Когда гуляем, любим покушать суши.
Были и на пляже, остались классные впечатления.
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Мөлдір,
30 жыл

Бауыржан, 17 жаста,
Бақберген, 20 жаста

Біз елордаға алғаш рет қонаққа келдік. Бірден қаланың
көрнекті жері «Хан Шатыр»-ға баруды шештік. Мұнда өте
керемет атмосфера, шабыттандырады. Ғимарат ашық, кең,
сондай-ақ ыңғайлы. Мұнда отбасылық демалыс үшін барлық
жағдай жасалған.

Камшат, 27 жаста,
Асылхан, 39 жаста

Мы впервые в столице, приехали в гости. Решили сразу
отправиться в «Хан Шатыр», посмотреть на достопримечательность. Здесь очень классная атмосфера, воодушевляющая. Так светло, просторно и одновременно уютно. Все
здесь создано для семейного отдыха.

«Хан Шатыр» үйге жақын орналасқан және де мұнда жақсы кинотеатр бар, шопингті осы жерде жасағанды жақсы
көреміз. NEW YORKER немесе ADIDAS-тан сатып алуды ұнатамыз. Өкінішке орай, жағажайда болған жоқпыз, бірақ баруды
жоспарлап отырмыз. Балалық шағымызда аттракциондарда
сырғанайтынбыз, есімізде мәңгіге қалды.
«Хан Шатыр» находится близко к дому, а еще кинотеатр
здесь хороший, любим тут шопинг. Предпочитаем совершать покупки в NEW YORKER или ADIDAS. Жаль, что не были
на пляже, но планируем сходить. На аттракционах в детстве
катались, запомнилось очень.

«Хан Шатыр» — барлығының сүйікті орны. Егер мен шопингке барғым келсе, «Хан Шатыр»-ды таңдаймын. ZARA,
LICHI, BASCONI, LC WAIKIKI дүкендерін жақсы көремін. Мұнда бәрі өте ыңғайлы, қол жетімді, жақын, қайда және не бар
екенін білемін. Құрбыммен бірге STARBUCKS-да отыруды жақсы көремін. Менің тілектер тізімімде SKY BEACH CLUB-ға бару
бар. Арманымызды орындау керек, сондықтан жақын арада
жағажайға барамыз.
«Хан Шатыр» — это всеми любимое место. Если я хочу пойти на шопинг, то выбираю «Хан Шатыр». Люблю магазины
ZARA, LICHI, BASCONI, LC WAIKIKI. Здесь все очень удобно, доступно, близко, знаю, где и что находится. С подругой люблю
посидеть в STARBUCKS. В моем списке желаний есть поход
в SKY BEACH CLUB. Свои мечты надо осуществлять, поэтому
скоро придем на пляж.

ЗАМЕТКИ О
ТРÖ «ХАН ШАТЫР»

Әсел, 26 жаста,
Тоғжан, 16 жаста

Мирас,
20 жыл

«Хан Шатыр» — бұл біздің балалық шағымыз, біз онымен
бірге өттік. Аттракциондарда сырғанағанымыз есімізде. Әпкем үнемі ата-анамызбен бірге жағажайда уақыт өткізетін.
Жеңілдіктер мен акциялар жиі өтеді, сүйікті супермаркет
INTERFOOD ашылды. Мұнда бәрі біз үшін, отбасы үшін.
«Хан Шатыр» — это наше детство, мы выросли вместе с
ним. Помним, как катались на аттракционах. Сестра все время проводила на пляже с родителями. Скидки и акции часто проходят, любимый супермаркет INTERFOOD открыли.
Здесь все для нас, для семьи.
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На 1 этаже в новом формате открылся популярный
во всем мире испанский бренд MANGO. Коллекции
MANGO отражают сущность средиземноморского
стиля в сочетании с современными трендами. Изделия демонстрируют стиль, неподвластный времени.
Концепция бренда состоит в том, чтобы создавать
уникальные, подчеркивающие женственность коллекции одежды, обуви, аксессуаров. В последние
годы MANGO воплощает эволюцию дизайна в направлении изысканного современного стиля и ориентируется на максимально натуральный состав
тканей.

6 маусымда IKKI стильді әйелдер киім дүкенінің
ашылуы болды. Бұл қалалық өмірдің тіпті жоғары
ырғағында жайлылық пен нәзіктікке ұмтылатын
мақсатты және белсенді қыздарға арналған casual
стиліндегі корей бренді. IKKI нақты сән үрдістеріне
назар аудара отырып, топтамалар жасайды. Бренд
үшін әрқашан ыңғайлылық, жайлылық және әйелдердің табиғи сұлулығы маңызды. Бүгін IKKI жұмыс,
серуендеу, кездесулер, басқосулар және жай ғана
белсенді бай өмір үшін киімдердің үлкен сұрыптамасын ұсынады.

6 июня состоялось открытие магазина стильной
женской одежды IKKI. Это корейский бренд в стиле
casual для целеустремлённых и активных девушек,
которые даже в высоком ритме городской жизни
стремятся к комфорту и женственности. IKKI создает коллекции, ориентируясь на актуальные модные
тенденции. В приоритете для бренда всегда остаются удобство, комфорт и естественная женская красота. Сегодня IKKI предлагает большой ассортимент
одежды для работы, прогулок, встреч, свиданий и
просто активной насыщенной жизни.
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1 қабатта жаңа форматта бүкіл әлемге танымал испан MANGO бренді ашылды. MANGO коллекциялары жерорта теңіздік стилінің мәнін қазіргі заманғы
трендтермен ұштастырады. Өнімдер уақытқа бағынбайтын стильді көрсетеді. Бренд тұжырымдамасы
киім, аяқ киім, аксессуарлар топтамасының нәзіктігін
көрсететін бірегей жасаудан тұрады. Соңғы жылдары MANGO дизайн эволюциясын талғампаз заманауи стиль бағытына айналдыруда және маталардың
ең табиғи құрамына негізделеді.

ДҮ К Е Н І Н І Ң А Ш Ы ЛУ Ы
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На втором этаже ТРЦ «Хан Шатыр» состоялось торжественное открытие магазина GLASMAN. Бренд
GLASMAN динамично развивается и является одним из лидеров по производству классического
мужского костюма и школьной формы. Концепция
бренда — удобная, отвечающая модным тенденциям мужская одежда в трех стилевых направлениях:
изысканная деловая одежда, повседневная и вечерние образы. В фирменном магазине GLASMAN
каждый мужчина может подобрать качественную
и удобную одежду для бизнеса и отдыха, а также
сформировать свой базовый гардероб.

2 қабатта барлығына сүйікті ORCHESTRA балалар дүкені ашылды. Бұл 0-ден 14 жасқа дейінгі балаларға арналған француздық сәнді киім бренді.
ORCHESTRA-да баланың стильді бейнесін оңай жасауға болады. Бренд күнделікті және мерекелік киімнің
үлкен таңдауын ұсынады. Сондай-ақ ORCHESTRA-да
балалар аяқ киімінің барлық анатомиялық ерекшеліктерін ескере отырып, сапалы табиғи материалдардан жасалған кең ассортименті бар. ORCHESTRA
— сүюші ата-аналарға арналған дүкен!

На 2 этаже открылся всеми любимый детский магазин ORCHESTRA. Это французский бренд модной
одежды для детей от 0 до 14 лет. В ORCHESTRA можно с легкостью собрать ребенку стильный образ.
Бренд предлагает большой выбор как повседневной, так и праздничной одежды. Также в ORCHESTRA
представлен широкий ассортимент детской обуви
из качественных натуральных материалов с учетом
всех анатомических особенностей детской стопы.
ORCHESTRA — магазин для любящих родителей!
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«Хан Шатыр» СОО екінші қабатында GLASMAN дүкенінің салтанатты ашылуы өтті. GLASMAN бренді
қарқынды дамып келеді және классикалық ерлер
киімі мен мектеп формасын өндіру бойынша көшбасшылардың бірі болып табылады. Бренд тұжырымдамасы — ыңғайлы, ерлер киімінің үш стильдік
бағытта: талғампаз іскерлік киім, күнделікті және
кешкі бейнелердегі сәнді үрдістерге жауап береді.
GLASMAN фирмалық дүкенінде әрбір ер адам бизнес пен демалыс үшін сапалы және ыңғайлы киім
ала алады, сондай-ақ өзінің негізгі гардеробын жасай алады.

WISH TREE ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ЖОБАСЫ/БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ WISH TREE

«ХАН ШАТЫР»-МЕН БІРГЕ
ЖАҚСЫЛЫҚ ЖАСАЙМЫЗ
ТВОРИМ ДОБРО ВМЕСТЕ С «ХАН ШАТЫР»
Сіз «Дерево желаний» жобасы туралы естідіңіз бе?
«Хан Шатыр» атриумында әр түрлі тағдырлы балалардың тілек конверттері ілінген әдемі ақ ағаш орналасқан. Wish tree немесе «Дерево желаний» — бұл
«Хан Шатыр» СОО-да 9 жылдан астам уақыт бойы жұмыс істеп келе жатқан арнайы қайырымдылық жоба.
Конверттерде мүмкіндігі шектеулі балалардың, сондай-ақ «Балалар онкологиясынан» келген бүлдіршіндердің тілегі бар.

Слышали ли вы когда-нибудь о проекте «Дерево желаний»? В атриуме «Хан Шатыр» располагается красивое
белое дерево с подсветкой, на котором висят конверты
с желаниями детей — детей с разными судьбами. Wish
tree, или «Дерево Желаний» — это специальный благотворительный проект, существующий более 9 лет в
ТРЦ «Хан Шатыр». В конвертах находятся желания детей с ограниченными возможностями, а также детей из
«Детской онкологии».
«Хан Шатыр» СОО-да сауда жасай отырып, «Нұрлы Науқан» шуақты акциясына қатысуды және Rixos
желісінің үздік әлемдік қонақ үйлеріне, Түркияға, Египетке және БАӘ-ге жолдамалардың бірін ұтып алуды
ұмытпаңыз!
Ал 16 маусым күні Instagram @khanshatyr тікелей
эфирінде үшінші аралық ұтыс ойыны өтті. Rixos
Khadisha Shymkent-да 2 адамға арналған тұру бақытының иесі Юрий Гуля болды. Құттықтаймыз!
Ұтыс ойынына қатысу үшін сізге «Хан Шатыр» СОО
кез келген дүкендерінде 1 күн ішінде жалпы сомасы
20 000 теңгеге сауда жасау қажет. Соңғы кезең 16 шілдеде Түркия, Египет және БАӘ-ге жолдама ұтысымен
өтеді.
Тілекті қалай орындауға болады:
— Ағаштан конвертті алып, «Хан Шатыр» СОО
әкімшілігіне жүгіну;
— «Хан Шатыр» СОО-ға сыйлық әкелу немесе оны
хатта көрсетілген мекенжай бойынша балаға жеке
сыйлау.
Бақыт сыйлау өте оңай!
Как исполнить желание:
— Взять конверт с дерева и обратиться в администрацию ТРЦ «Хан Шатыр»;
— Принести подарок в ТРЦ «Хан Шатыр» или подарить его лично ребенку по указанному в письме
адресу.
Подарить счастье так просто!
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Совершая покупки в ТРЦ «Хан Шатыр», не забудьте
принять участие в солнечной акции «Нұрлы Науқан»
и выиграть одну из путевок на двоих в лучшие мировые отели сети Rixos в Турцию, Египет и ОАЭ!
А 16 июня в прямом эфире Instagram @khanshatyr
прошел третий промежуточный розыгрыш. Счастливым обладателем проживания на 2 персоны в Rixos
Khadisha Shymkent стал Юрий Гуля. Поздравляем!
Для участия в розыгрыше вам нужно совершить покупки на общую сумму 20 000 тенге за 1 день в любых
магазинах ТРЦ «Хан Шатыр». Финальный этап с розыгрышем путевок в Турцию, Египет и ОАЭ пройдет 16
июля.

HOT HOURS
SKY BEACH CLUB — БҰЛ МӘҢГІЛІК ЖАЗ ОРНАҒАН ОРЫН
SKY BEACH CLUB — ЭТО ТО МЕСТО, ГДЕ ЦАРИТ ВЕЧНОЕ ЛЕТО
Осы жазда өзіңіздің демалысыңыз үшін алаңдамауға болады, өйткені пальмалармен, жылы құммен
шынайы тропикалық демалыс өте жақын!

Можно не переживать за свой отпуск этим летом,
ведь настоящий тропический отдых с пальмами,
тёплым песочком совсем близко!

Демалысты енді аптаның кез-келген күнінде жасауға
болады. Сіздің демалысыңыз жайлы болу үшін біз
сізге жаңа Hot Hours акциясын дайындадық.

Теперь устроить отпуск можно в любой день недели.
Чтобы ваш отдых был ещё комфортней, мы приготовили для вас новую акцию Hot Hours.

38

Құмды жағажайда 3 сағат бойы демалуға бар-жоғы Целых 3 часа летнего отдыха на песчаном пляже все5000 теңге және кез келген ыңғайлы уақытта! Акция го за 5000 тенге и в любое удобное для вас время!
дүйсенбіден жұмаға дейін жұмыс жасайды.
Акция действует с понедельника по пятницу.
Мы ждем вас ежедневно с 10:00 до 21:00
в ТРЦ «Хан Шатыр», на 5 этаже в Sky Beach Club.

Біз сіздерді күн сайын сағат 10:00-ден 21:00-ге
дейін «Хан Шатыр» СОО 5-қабатында
Sky Beach Club-та күтеміз.
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г. Актау

Долина Бозжира

ТУРИЗМ

АҚТАУ — КАСÏИЙ МАРЖАНЫ
АКТАУ — ÆЕМЧУÆИНА КАСÏИß

Каспий теңізінің жағалауындағы шексіз далада сіздің
алдыңызда кенеттен даңғылдары, биік және жағажайлары бар қала пайда болады — бұл Ақтау қаласы. Каспийдің зеңгір жағалауларымен оранған бірегей
қала.

Розовые фламинго на озере Караколь

Ақтау — еліміздің маржаны. Онымен танысуды қаланың нышан-тұмары —шамшырақтан бастаңыз. Теңіз
жағасындағы даңғылмен жүріп, осы жердің ерекше
рухын сезініңіз. Қаланың тағы бір ескерткіші ол —
Х.Колумб Үндістанды іздеуге аттанған аңызға айналған
үш кемелердің бірі бойынша қайта құрылған белгіні де
қарап шыққан жөн.
Каспий теңізі — қаланың визит карточкасы. Теңіз бетінде катерлер мен катамарандар сырғиды. Кешке жарық
шамдары теңізде көрінеді, керемет жарқырайды. Осы
уақытта бәрі жағалауда серуендеп, жағалаудағы күннің
батуынан әсер алуға асығады.
Ақтау маңында орналасқан жұмбақ Қаракөл көлі —
қызғылт қоқиқаз және аққулар тұрағы үшін сүйікті
орын. Патшалық фламинго аясындағы сирек фотосуреттер — ең құнды естеліктер.
Источник фото: Internet

В бескрайней степи на берегу Каспийского моря перед вами внезапно вырастает город с проспектами,
высотками и живописными пляжами — это город
Актау. Уникальный город, окутанный очарованием
лазурных берегов Каспия.
Актау — жемчужина нашей страны. Знакомство с ним
начните с символа-оберега города — маяка. Прогуляйтесь по приморскому проспекту и ощутите особый
дух этого места. Стоит посмотреть и на еще один знаковый памятник города, воссозданный по одному из
трех легендарных кораблей, на которых Х. Колумб отправился в поисках Индии.
Каспийское море — визитная карточка города. Ощущение контраста прохладной воды и зноя описать
невозможно. По морской глади скользят катера и катамараны. Вечером огни фонарей отражаются в море,
создавая причудливые блики. В это время все спешат
прогуляться по набережной и насладиться закатом у
побережья.
Находящееся неподалеку от Актау загадочное озеро
Караколь — излюбленное место для стай розовых
фламинго и лебедей. Редкие фотографии на фоне царственного фламинго — самое ценное воспоминание.
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Үстірт шоқысының шекарасында тасты-борлы мүйістен қашалған, ең маңызды мұсылман ғибадатханасы
Бекет Ата Мешіті орналасқан. Бұл жерге қасиетті орындарға бару үшін туристер келеді.
Үстірт шоқысы — ежелгі мұхиттың түбі. Үстірттің құздары мен жартастары әр саяхатшыға көруге тұрарлық
көркем пейзаж болып табылады.
Ал тарихи жерлерге барар жолда әдемі кадрлар жасау
үшін Бозжыраның ғажайып аңғарына барыңыз. Бөтен
әлемді еске түсіретін азу түрінде пайда болған жұмбақ
жартастарға сүйсініңіз.

Отель Rixos Water World Aktau

На границе плато Устюрт находится знаменитая мечеть Бекет-Ата, важнейшая мусульманская святыня,
которая вырублена в скальном меловом мысе. Сюда
съезжаются туристы, чтобы прикоснуться к святыне.
Плато Устюрт — некогда дно древнего океана. Каньоны и обрывы Устюрта представляют собой живописный пейзаж, на который стоит взглянуть каждому путешественнику.
А по дороге к историческим местам местности сделать
красивые кадры отправляйтесь в удивительную долину Бозжира. Полюбуйтесь на загадочные скальные образования в виде клыков, которые напоминают инопланетный мир.

Отель Rixos Water World Aktau

Мечеть Бекет-Ата

Сіз қаладан 20 км қашықтықта орналасқан Rixos Water
World Aktau сәнді ультразамануи қонақ үйінде тоқтай
аласыз. Бұл Орта Азиядағы All Inclusive All Exclusive
тұжырымдамасы бар алғашқы және жалғыз қонақ үй.
Rixos Water World Aktau Каспий тенізінің табиғаты көркем жағажайында орналасқан. Түрік қонақжайлылығы
мен қазақ мәдениетінің тоғысуын бейнелейтін ерекше
сән-салтанат орны.
Источник фото: Internet

Остановиться вы можете в роскошном ультрасовременном отеле Rixos Water World Aktau, находящемся
в 20 км от города. Это отель с первой и единственной
в средней Азии концепцией All Inclusive All Exclusive.
Rixos Water World Aktau расположен на живописном
побережье Каспийского моря с великолепным песчаным пляжем и кристальной лазурной водой. Исключительное место роскоши, воплотившее в себе суть
турецкого гостеприимства и казахской культуры.
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Отель Rixos Water World Aktau
Отель Rixos Water World Aktau

Қонақ үй аумағында үш мейрамхана мен жеті бар,
теңіз суы бар Infinity бассейні, тек ересектер үшін
Relax бассейні, су ойын-сауық түрлері бар Water
World қызықты тақырыптық паркі, түрлі төбешіктер
мен толқынды бассейн, әйгілі Rixy балалар клубы,
SPA және фитнес-орталықтары орналасқан.
Rixos Water World Aktau — отбасымен, достармен демалыс және ойын-сауық үшін тамаша орын, мұнда
жылына 365 күн бойы жұмысын атқаратын қонақтар
үшін әсерлі және қызықты ойын-сауық бағдарламалары дайындалған. Қонақ үйдің спорт аймағына халықаралық стандарттарға сай Exclusive sports академиясы, 1 кәсіби футбол алаңы және 7 теннис корты
кіреді. Белсенді демалыс әуесқойларын ашық аспан
астындағы ойын-сауық бағдарламаларының кең
спектрі, танымал жұлдыздардың жанды дауыс концерттері, ди-джейдің қойылымдары, тақырыптық
кештер мен іс-шаралар таң қалдырады.
Отель Rixos Water World Aktau

Отель Rixos Water World Aktau

Отель Rixos Water World Aktau

На территории отеля располагаются три ресторана,
семь баров, бассейн Infinity с морской водой с подогревом, бассейн Relax только для взрослых, захватывающий тематический парк Water World с водными
развлечениями, разнообразные горки и волновой бассейн, знаменитый детский клуб Rixy, SPA и фитнес-центры.
Rixos Water World Aktau — отличное место для отдыха
и развлечений с семьей и друзьями, где 365 дней в
году для гостей подготовлена впечатляющая и захватывающая развлекательная программа. Спортивная
зона отеля включает в себя академию Exclusive sports,
1 профессиональное футбольное поле и 7 теннисных
кортов, отвечающие всем международным стандартам. Любителей активного отдыха удивит широкий
спектр развлекательных программ под открытым небом, живые концерты известных звезд, выступления
ди-джеев, тематические вечеринки и мероприятия,
которые превратят каждый момент отдыха в незабываемый.
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