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Күз — аралық қорытындыны жинақтауды қалайтын уақыт. Мүмкін, мұндай ықылас бізде балалық
шақтан, сүйкімді күзгі шақ аяқталып, ару-қыс келер
алдында қалыптасқан болар. Қыс алдындағы айда
біз әрбір шуақты күнге ерекше қуанамыз. Бірақ әр
мезгілдің көрінімді басымдылығы бар, мысалы, қараша — тыныштық жағдайында болу және қорытынды шығара білу.
Дәл сондықтан, қараша шығарылымын әзірлеу барысында, біз екі басты науқан — «Жүлдехан» және
«Нұрлы Науқан» жеңімпаздарымен ұтыс ойындарынан кейінгі өмірлерінің қалай өрнектелгені туралы әңгімелесу үшін кездестік. Қараша — қыс мезгіліне өз гардеробын жаңалайтын уақыт келетін
шақ, сондықтан журнал беттерінен сіздер «Хан
Шатырда» өткен fashion-көрсетілімнің жаңа топтамалары туралы фотоесепті табасыздар. Журнал беттерінен сіздер күз бен қысқа арналған балалардың стильді бейнелерінен шабыттанасыздар.
Сән және стиль тақырыбын жалғастыра отырып,
біз сіздер үшін парфюмерия әлемінде классикаға
айналған табындырар хош иістер топтамасын
жинадық. Салқын күзгі кештерде жайлылық және
жылу туралы көбірек ойланасың. Міне сондықтан,
бұл шығарылымдағы сіздің үйіңіздің ішкі көрінісі
жайлы мақала, отбасымен немесе достармен бірге
кештерді өткізуге болатын «Хан Шатыр» мейрамханаларының топтамасы — сіздер үшін! Ай
трендтері, еуропалық брендтер, шаралар, пікірлер
мен афиша — журналдың қараша беттеріне хош
келдіңіздер!

Осень — время, когда хочется подводить промежуточные итоги. Наверное, такое желание заложено
в нас с детства, когда заканчивалась очаровательная осенняя пора перед приходом красавицы-зимы.
В предзимний месяц мы особенно радуемся каждому солнечному дню. Но в каждом времени есть очевидные преимущества, например, ноябрь — умение
пребывать в состоянии покоя и подводить итоги.
Именно поэтому, готовя ноябрьский выпуск, мы
встретились с победителями двух главных акций
«Жүлдехан» и «Нұрлы Науқан», чтобы побеседовать о том, как сложилась жизнь после розыгрышей.
Ноябрь — это пора, когда наступает время обновить свой гардероб к зиме, поэтому на страницах
журнала вы найдете фотоотчет о прошедшем
fashion-показе новых коллекций в «Хан Шатыр».
На страницах журнала вы сможете вдохновиться
стильными детскими образами на осень и зиму.
Продолжая тематику моды и стиля, мы собрали
для вас коллекцию культовых ароматов, которые
стали классикой в мире парфюмерии. Холодными
осенними вечерами больше всего думаешь об уюте
и тепле. Именно поэтому в этом выпуске для вас
статья об интерьере вашего дома, а также подборка ресторанов «Хан Шатыр», в которых можно
провести вечера с семьей или друзьями. Тренды месяца, европейские бренды, мероприятия, отзывы и
афиша — добро пожаловать на ноябрьские страницы журнала!

Анна Русакова

Анна Русакова

Нөмірді шығаруға атсалысқандар:
Анна Русакова, Анна Гечим,

Над номером работали:
Анна Русакова, Анна Гечим,

Данияр Акчурин, Айгерим Карсон,
Альбина Алдымбаева
Дизайн: Дарья Онучка

Данияр Акчурин, Айгерим Карсон,
Альбина Алдымбаева
Дизайн: Дарья Онучка
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ФОТОЖОБА \ ФОТОПРОЕКТ

ФОТОЖОБА \ ФОТОПРОЕКТ

Сәнді балалық шақ: Стильное детство:
2019/2020 күзгі-қысқы жаңа коллекциялар

новые коллекции осень-зима 2019/2020

На Мирадель: total look TERRANOVA
На Зере: total look OVS
На Виктории: total look TERRANOVA
На Стефане: total look TERRANOVA

На Амире: total look MONSOON
На Мирадель: total look MONSOON
На Жанэль: total look MONSOON, обувь TERRANOVA
На Виктории: total look MONSOON
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ФОТОЖОБА \ ФОТОПРОЕКТ

ФОТОЖОБА \ ФОТОПРОЕКТ

На Амире: total look LC WAIKIKI
На Зере: total look LC WAIKIKI
На Агнии: total look KOTON
На Жанэль: total look KOTON
На Мирадель: total look ACOOLA, обувь TERRANOVA

На Стефане: total look OVS
На Богдане: total look KOTON
На Тамерлане: total look ACOOLA
На Альмансуре: total look LC WAIKIKI,
рюкзак ACOOLA
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Фотограф: Александра Гончарова
Модели: Стефан Тодоров, Виктория Тодорова, Агния Жаднова, Амира
Скакова, Альмансур Бастанов, Тамерлан Шахабаев, Жанэль Суесинова
(Модельное агентство Kids Fashion)
Модели: Мирадель Валиева, Зере Базарбай, Богдан Устименко
(Модельная школа Fashion Club Astana)
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АЙ ТРЕНДТЕРІ / ТРЕНДЫ МЕСЯЦА
BALDI-ДЕН ТОБЫҚТЫ ЕТІКТЕР

MON AMIE-ДЕГІ YVES SAINT
LAURENT-ТЕН ЖАҢА ХОШ ИІС

Тобықты етіктер — күзгі гардеробқа жақсы
салым. BALDI ұсынған төзімді және стильді
тобықты етіктер — іскерлік кешкі асына да,
және кешкі серуендеуге де бірдей жақсы жарасатын аяқ киімнің нақ сол жұбы.

НОВЫЙ АРОМАТ ОТ
YVES SAINT LAURENT В MON AMIE

CAMPO MARZIO-да
сіздің стиліңізді айшықтайтын сапалы
аксессуарлар
ұсынылған. Былғарыдан
жасалған
жарқын
визитница — өз бейнеңізге
қосылған
жақсы стильді салым.

В MON AMIE представлен новый аромат Libre Yves Saint Laurent. Верхние
ноты: мандарин, лаванда, черная смородина, средние: жасмин, лаванда, базовые: ваниль, кедр, мускус.

В CAMPO MARZIO представлены качественные аксессуары, которые подчеркнут ваш стиль. Яркая визитница из
кожи — хорошее стильное вложение в свой образ.

MON AMIE-де Libre Yves Saint Laurent
жаңа жұпары ұсынылған. Жоғарғы ноталар: мандарин, лаванда, қарақат,
орта: ақгүл, лаванда, негізгі: ваниль,
кедр, жұпар.

БОТИЛЬОНЫ ОТ BALDI

Ботильоны — хорошее вложение в осенний гардероб. Практичные и стильные, ботильоны от BALDI — именно та пара обуви,
которая одинаково хорошо подойдет и для
делового ужина, и для вечерней прогулки.

CAMPO MARZIOДАН ВИЗИТНИЦА

ВИЗИТНИЦА ОТ CAMPO MARZIO

IT’S SKIN-НЕН ЕРІНДЕРГЕ АРНАЛҒАН БАЛЬЗАМ

IT’S SKIN-нен еріндерге арналған хош иісті бальзамдар
тамаша құрамға, жарқын дизайнге және жұғымды ерігіш текстураға ие. Олар ерін терісін қалпына келтіруге көмектеседі, өйткені сіңіру әрекетін жасайды және
оны жылдың суық мезгілінде құрғап қалудан қорғайды.

БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ ГУБ ОТ IT’S SKIN

MUST HAVE -WOMEN
PANDORA-ДАН МОЙЫНАЛҚА

Өзіңіздің тарихыңызды жаңаша баяндаңыз.
Енді PANDORA-да сіздердің сүйкімділіктеріңізге мойыналқалар ұсынылған. Олармен сіздер
өздеріңіздің есте қаларлық сәттеріңіздің әшекейлер топтамасын жинай аласыздар.

КУЛОН ОТ PANDORA

Металл баудағы кең циферблаты бар
сағат бірнеше маусым қатарынан
өзекті. PARFOIS-та алтын немесе
күміс реңктегі ықшамды сағаттарды
сатып алуға болады.

MOTIVI-ДЕН БЕЛДІК
Бұл белдікте екі бренд біріктірілген — анималистік принт және
кең өлшем. Оны свитермен де,
кардиганмен де, пәлтемен де,
плащпен де тағуға болады.

Расскажите свою историю по-новому. Теперь в PANDORA для ваших шармов представлены кулоны. На них вы можете собрать
коллекцию украшений своих памятных моментов.

PARFOIS ҰСЫНҒАН САҒАТ

Ароматные бальзамы для губ от IT’S
SKIN имеют отличный состав, яркий дизайн и приятную тающую текстуру. Они
помогут восстановить кожу губ, потому
что оказывают питательное действие и
защищают ее от обезвоживания в холодное время года.

РЕМЕНЬ ОТ MOTIVI

В этом ремне объединены два
тренда — анималистичный принт
и широкий размер. Его можно носить и со свитером, и с кардиганом, и с пальто, и с плащом.

ЧАСЫ ОТ PARFOIS

CHARLES&KEITH-ТЕН СӨМКЕ

Несколько сезонов подряд актуальны часы
на металлическом ремешке с широким циферблатом. В PARFOIS можно приобрести
лаконичные часы в золотом или серебряном
оттенках.

CHARLES&KEITH — сөмкелердің заманауи стильді үлгілерімен атақты
сингапур бренді. Бұл сөмкені оның көнелігін айшықтау үшін көйлек-миди сыртынан тоқыма кардиганмен стильдеңіз немесе өзіңізге кербездік
қосу үшін күнделікті іскерлік бейнелермен үйлестіріңіз. CHARLES&KEITH
сөмкесі сіздің стиліңізге талғампаздық сарынын кепілді түрде қосады.

STARBUCKS ҰСЫНҒАН АСҚАБАҚ-ТАТЫМДЫ ЛАТТЕ

Маусым тренді гардеробтың сәнді элементі ғана емес, сонымен
қоса STARBUCKS-тен кофенің күзгі жайлы хош иісі де болуы мүмкін.

ТЫКВЕННО-ПРЯНЫЙ ЛАТТЕ ОТ STARBUCKS

Трендом сезона может быть не только модный элемент гардероба,
а еще и осенний уютный аромат кофе от STARBUCKS.
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СУМКА ОТ CHARLES&KEITH

CHARLES&KEITH — сингапурский бренд, который славится современными стильными моделями сумок. Стилизуйте эту сумку с вязаным кардиганом поверх платья-миди, чтобы подчеркнуть ее винтажность, или
носите с повседневными деловыми образами. Сумка от CHARLES&KEITH
гарантированно добавит ноты изысканности вашему стилю.
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АЙ ТРЕНДТЕРІ / ТРЕНДЫ МЕСЯЦА
SWISS TIME-ДАҒЫ TAG HEUER
AQUARACER

Болаттан жасалған бауы бар және жақұт шынылы сағат іскерлік гардеробына жақсы толықтыру болады. Олар су өткізбейді, мезгіл
индикаторына ие және автоматты жүруге
бағытталған.

TAG HEUER AQUARACER В SWISS TIME
Часы со стальным ремешком и сапфировым стеклом станут хорошим дополнением делового гардероба. Они водонепроницаемые, имеют индикатор даты и
настроены на автоподзавод.

TOMMY HILFIGER-ДЕН
СВИТЕР

«СПОРТМАСТЕР» ҰСЫНҒАН NIKE AIR
АРҚА ҚОРЖЫНЫ

TOMMY
HILFIGER-ден
трикотаждан
тоқылған
свитер әмбебап және қолайлы. Созылмалы мақтадан және кез келген ауа
райында жылу сақтайтын
жүннен жасалған.

Жұмысқа, серуендеуге немесе жаттығуларға
арналған жарқын және стильді арқа қоржындар «Спортмастер» дүкенінде ұсынылған.
Сыйымды арқа қоржындар сапарлар үшін
қалай қолайлы болса, күнделікті кездесулер
үшін де солай ыңғайлы.

РЮКЗАК NIKE AIR В «СПОРТМАСТЕР»

СВИТЕР ОТ TOMMY
HILFIGER

Яркие и стильные рюкзаки для работы, прогулок или тренировок представлены в «Спортмастер». Вместительные рюкзаки удобны как
для поездок, так и для повседневных встреч.

MUST HAVE -MEN

BRUX ҰСЫНҒАН NATIVE БӘТЕҢКЕЛЕРІ

AVVA-ДАН ПӘЛТЕ

LACOSTE КҮРТКЕСІ

LACOSTE ұсынған таңқаларлықтай жылы және стильді
күртке кез келген гардеробқа
жарасымды. Оны спорттық
стильмен немесе күнделікті
бейнелермен үйлестіріп киюге болады.

КУРТКА ОТ LACOSTE
Эта невероятно теплая и
стильная куртка от LACOSTE
отлично впишется в любой
гардероб. Ее можно носить
в сочетании со спортивным
стилем или с повседневными
образами.

Трикотажный свитер от
TOMMY HILFIGER универсален и удобен. Выполнен
из эластичного хлопка и
шерсти для сохранения
тепла в любую погоду.

MON AMIE-ДЕГІ
DOLCE&GABBANA
ХОШ ИІСІ

АРОМАТ
DOLCE&GABBANA В
MON AMIE

K by Dolce&Gabbana —
бұл 2019 жылдың жұпары,
күштің, шыншылдықтың,
адалдықтың нағыз сипаты. Сүректі цитрус-дәмтатым
композициясы
бейнеге батылдық пен
сенімділік береді.

K by Dolce&Gabbana — это
аромат 2019 года, настоящее воплощение силы,
честности, верности. Древесная пряно-цитрусовая
композиция придаст образу мужественности и
уверенности.

SULPAK-ТАҒЫ
APPLE IPHONE 11 PRO MAX

Бұл үш камералы революциялық жүйесі бар нағыз ілгері iPhone. Ол аккумулятордың ұлғайтылған қорына және
машинамен оқыту технологиясы бар
жаңа процессорға ие.

APPLE IPHONE 11 PRO MAX
В SULPAK

Это самый продвинутый iPhone с революционной системой из трех камер. Он имеет увеличенный ресурс
аккумулятора и новейший процессор
с технологией машинного обучения.
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BRUX дүкенінде ұсынылған Қазақстан үшін
эксклюзивті Native бренді осы маусымда
бояу түстерімен қуантады. Native ұсынған
аяқ киімнің Scotchgard қорғанышты жабындысы, TrekLite екі деңгейлі табаны
және көбікматериалдан жасалған стильді
ұлтарағы бар. BRUX дүкені «Хан Шатыр»
СОСО-ның 2-қабатында орналасқан.

Жұмыс бабымен кездесулер немесе
кешкілік шаралар үшін әрбір ер адамның гардеробында классикалық іскерлік пәлтесі болуы қажет. AVVA іскерлік
киім дүкенінде құрамында жүн мөлшері жоғары күздік пәлтелердің кең
сұрыпталымы ұсынылған.

ПАЛЬТО ОТ AVVA

В гардеробе каждого мужчины необходимо иметь классическое деловое
пальто на случай рабочих встреч или
вечернего мероприятия. В магазине
деловой одежды AVVA представлен
широкий ассортимент осенних пальто
с высоким содержанием шерсти в составе.

БОТИНКИ NATIVE ОТ BRUX

Эксклюзивный для Казахстана бренд
Native, представленный в магазине BRUX,
радует в этом сезоне палитрой красок.
Обувь от Native имеет защитное покрытие Scotchgard, двухуровневую
подошву TrekLite и специальную стельку из пеноматериала. Магазин
BRUX находится на 2 этаже ТРЦ «Хан Шатыр».

CALL IT SPRING ҰСЫНҒАН ПОРТФЕЛЬ
Ер адамның гардеробындағы нағыз must
have — іскерлік портфелі. Ол эко-былғарыдан жасалған және іскерлік сапарларда басымдығы — жеңіл
салмаққа ие.

ПОРТФЕЛЬ ОТ CALL IT
SPRING
Настоящий must have в гардеробе мужчины — деловой портфель. Он выполнен
из эко-кожи и имеет легкий
вес, что является преимуществом в деловых поездках.
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«ХАН ШАТЫРДАҒЫ» FASHION-КҮН:
ЖАҢА ТОПТАМАЛАРДЫҢ СӘНДІ КӨРСЕТІЛІМІ ЖӘНЕ
РОБЕРТ АЛДИЯРОВТЫҢ ШЕБЕРЛІК-СЫНЫБЫ

MOTIVI, OVS, MONSOON бірнеше маусым қатарынан өзекті ашық былғары күрткелер, кепештер, полоска, қынама сөмкелер, бүрме белдемшелер, ұзартылған
стильді пәлтелерді ұсынды. GUESS тағы да
батыл және жарқын бейнелермен қуантты, сондай-ақ тұңғыш рет эко-теріден жасалған бұйымдарды ұсынды. Геометриялық
пішіндегі сөмкелер, металлик түсі, твид,
күзгі реңктер, ақ шолақ тондар және сән
әлемінің басқа да трендтері — MANGO-да.
Көрсетілімге smart-casual стиліндегі топтамаларды ұсынған ерлердің іскерлік киімдерінің брендтері AVVA және ALTINYILDIZ
CLASSICS те қатысты. Былғары мен теріден жасалған стильді сыртқы киімдер
— NOVELLA брендінен. UNDER ARMOUR
жарқын би сауығымен жаңа топтамаларды
көрсетті.
Актуальные несколько сезонов подряд
яркие кожаные куртки, кепи, полоска, приталенные сумки, юбки плиссе, удлиненные
стильные пальто представили MOTIVI, OVS,
MONSOON. GUESS снова порадовал дерзкими и яркими образами, а также впервые
представил изделия из эко-меха. Сумки
геометричных форм, цвет металлик, твид,
осенние оттенки, белые полушубки и другие тренды из мира моды в MANGO. В показе участвовали и бренды мужской деловой
одежды AVVA и ALTINYILDIZ CLASSICS, которые показали коллекции в стиле smartcasual. Стильная верхняя одежда из кожи и
меха от бренда NOVELLA. UNDER ARMOUR
продемонстрировал новые коллекции в
ярком танцевальном шоу.

FASHION-ДЕНЬ В «ХАН ШАТЫР»:
МОДНЫЙ ПОКАЗ НОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ И
МАСТЕР-КЛАСС РОБЕРТА АЛДИЯРОВА

13 қазанда «Хан Шатыр» СОСО-да үлкен fashion-күн өтті: Азиядағы ең танымал бес визажистің бірі Роберт Алдияровтың шеберлік-сыныбы және 2019/2020 күз-қыс маусымының
жаңа топтамаларының сәнді көрсетілімі.
13 октября в ТРЦ «Хан Шатыр» прошел большой fashion-день: мастер-класс одного из
пяти самых известных визажистов Азии Роберта Алдиярова и модный показ новых коллекций сезона осень-зима 2019/2020.
Көрсетілімді бүкіл әлемдегі танымал
Открыл показ известный во всем мире
бренд TOMMY HILFIGER ашты. Сахнаға бренд TOMMY HILFIGER. На сцене пред70-жылдардың рухымен қуаттанған бірегей стала уникальная капсульная коллекция
құтылы топтама TOMMYXZENDAYA шықты. TOMMYXZENDAYA, навеянная духом 70-х
LACOSTE және US POLO ASSN өзінің жеке годов. LACOSTE и US POLO ASSN предстастильдеріндегі жаңа классикалық топтама- вили новые классические коллекции в своларын ұсынды. NEW YORKER және KOTON их индивидуальных стилях. Casual и уличбрендтерімен casual және көше бейнелері ные образы были представлены брендами
ұсынылды.
NEW YORKER и KOTON.
Науқанның ресми beauty-серіктесі — INGLOT косметика бренді. Официальный beauty-партнер акции — бренд косметики INGLOT.
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HUGO BOSS BOSS BOTTLED
UNITED EDT В BEAUTYMANIA

CHANEL EGOISTE В MON AMIE

LANCOME TRESOR

MIDNIGHT ROSE В MO
N AMIE

NARCISO RODRIGUEZ NARCISO POUDREE В MON AMIE

JIMMY CHOO MAN ICE В MON AMIE

GIVENCHY POUR HOMME В BEAUTYMANIA

YVES SAINT LAURENT
LA NUIT DE L’HOMME В MON AMIE

CHANEL CHANCE
EAU TENDRE В
BEAUTYMANIA

В MON
ECRET
N LE S
DEMO

T YM
ANI
A

GE OU

DIOR J’ADORE В BEAUTYMANIA

L AN

COM
E

HY P
NOS

EВ

BEA
U

CHY AN

DIOR FAHRENHEIT В
BEAUTYMANIA

GUCCI GUILTY MEN В BEAUTYMANIA

IA
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YMAN
VERSACE BRIGHT CRYSTAL В BEAUT

CHANEL №5 В BEAUTYMANIA

GUCCI GUILTY
POUR FEMME В
MON AMIE

GIVEN

Әр маусымда мыңдаған жаңа
хош иістер шығарылады, бірақ
олардың көпшілігіне бестселлерлер жетістігін қайталау мүмкіндігі бола бермейді. Парфюмге деген ілтипаттың өте-мөте
жекеше болатынына қарамастан, парфюмерия әлемінде
классикаға айналған аты аңыз
болған хош иістер атауы барлығының есінде сақталған. Біз
сатып алушыларымыз таңдайтын ең танымал табынарлық
хош иістер топтамасымен танысуды ұсынамыз.

MY BURBERRY BLUSH BURBERRY В BEAUTYMANIA

DOLCE&GABBANA THE
ONE В MON AMIE

БАРЛЫҚ УАҚЫТҚА
ТАБЫНАРЛЫҚ ХОШ
ИІСТЕР ҮЗДІКТЕРІ

AMIE

CAROLINA HERRERA 212 VIP В MON AMIE

ТОП КУЛЬТОВЫХ
АРОМАТОВ НА ВСЕ
ВРЕМЕНА
Каждый сезон выпускают
тысячи новых ароматов, но
большинству из них не удается повторить успех бестселлеров. Несмотря на то что предпочтения в парфюме сугубо
индивидуальны, у всех на слуху названия легендарных ароматов, которые стали классикой в мире парфюмерии. Мы
предлагаем ознакомиться с
нашей подборкой самых популярных культовых ароматов, которые выбирают наши
покупатели.
GIORGIO ARMANI ACQUA DI GIO В MON AMIE
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PACO RABANNE 1 MILLION В BEAUTYMANIA

« Х А Н Ш АТ Ы РД А Ғ Ы » Е У Р О П А Л Ы Қ Б Р Е Н ДТ Е Р

Е в р о п е й с к и е б р е н д ы в «Ха н Ш а т ы р »

LACOSTE — өзі үшін алғашқы спорттық көйлек — поло-ны жарыққа
шығарған теннисші Рене Лакостаның
табынарлық француз бренді. Бүгінде
LACOSTE бренді — бұл киімдер, аяқ
киімдер, аксессуарлар. Бренд топтамасы француз ақсүйектігі мен күнделікті жайлылық синтезін жүзеге асыруда.

LACOSTE — культовый французский
бренд теннисиста Рене Лакоста, создавшего для себя первую спортивную рубашку — поло. Сегодня бренд
LACOSTE — это одежда, обувь, аксессуары. Коллекции бренда воплощают синтез французской аристократичности и повседневного комфорта.

NAF NAF — бұл әйелдер мен қыздарға
арналған сәнді киімдердің француз
бренді. NAF NAF-та сіздер кез келген
өмір жағдайлары үшін стильді шешімдер табасыздар: мерекелік кештер,
жұмыс бабындағы кездесулер немесе қала бойынша серуендеулер.

YVES ROCHER — косметика және
парфюмерия
өндіретін
француз
компаниясы. Өнім жануарлар тегі
құрамдастарынан
тұрмайды
және
өсімдік ингредиенттерінің тазалығын
сақтайды. YVES ROCHER — өндірістің
барлық
сатыларындағы
шикізаттың табиғилығы мен тазалығы үшін.

YVES ROCHER — французская компания по производству косметики и
парфюмерии. Продукция не содержит компонентов животного происхождения и сохраняет чистоту растительных ингредиентов. YVES ROCHER
— за естественность и натуральность
сырья на всех этапах производства.

MONSOON — нәзік түстер шешімдері мен
эксклюзивті дизайнерлік әзірлемелер үйлесімдігі. MONSOON ағылшын бренді әйелдер мен балалардың күнделікті және
кешкі киімдерінің үлкен таңдауын ұсынады.
Брендтің ерекше стилі дизайнерлердің сәнді
үрдістер мен жергілікті этностық уәждерді
қиюластыруының арқасында жасалады.

Нидерландтық бренд MEXX сәнді киімдер, сөмкелер, аяқ киімдер, аксессуарларды ұсынады. MEXX өзінің сатып алушыларын өмірге және нақтыланған стильге
деген бірегей көзқарасының арқасында
рухтандыруға және қуантуға бейімделген. MEXX топтамалары сондай тамаша сапамен және талғаммен өндіріледі.

NAF NAF — это французский бренд
модной одежды для женщин и девушек. В NAF NAF вы найдете стильные
решения для любых жизненных ситуаций: праздничного вечера, рабочих встреч или прогулок по городу.

MONSOON — сочетание нежных цветовых
решений и эксклюзивных дизайнерских
разработок. Английский бренд MONSOON
предлагает большой выбор повседневной
и вечерней женской и детской одежды. Особый стиль бренда создается благодаря комбинированию дизайнерами модных тенденций и локальных этнических мотивов.

Нидерландский бренд MEXX представляет модную одежду, сумки, обувь, аксессуары. MEXX призван вдохновлять и радовать
своих покупателей благодаря уникальному взгляду на жизнь и определенному
стилю. Коллекции MEXX производятся
в превосходном качестве и со вкусом.
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NEXT — XX-ғасыр соңында Англияда негізі
қаланған әйелдер мен балалар киімдерінің
бренді. NEXT — бұл өзін әр күні сенімді
және емін-еркін сезінуге мүмкіндік беретін
ыңғайлы және жайлы киім. NEXT-тің балалар
топтамасы көпшілігіне киімнің ашықтығы
және заманауи пішімі үшін ұнамды.

ADIDAS — бүкіл әлемде танымал спорттық
киімдер, аяқ киімдер, құрал-жабдықтардың неміс бренді. ADIDAS — спорттық
қана емес, сондай-ақ күнделікті киімдердің
өндірісі мен сатылымы бойынша көшбасшылардың бірі. Компания атақты орындаушылармен бірге қызмет етеді және
уақытпен бірге қадам басуға тырысады.

ADIDAS — известный во всем мире немецкий бренд спортивной одежды, обуви,
инвентаря. ADIDAS — один из лидеров по
производству и продаже не только спортивной, но и повседневной одежды. Компания
сотрудничает со знаменитыми исполнителями и старается идти в ногу со временем.

NEW YORKER — киімнің әлемдегі ең танымал неміс брендтерінің бірі. Бұл брендті
топтамалардың алуан түрлілігі мен демократиялық бағалары үшін жақсы көреді.
Сіз дүкенге қашан кірсеңіз де, үнемі ең
өзекті киім үлгілерін көресіз. Одан өзге,
NEW YORKER дүкенінде трендті аяқ
киімдер мен аксессуарлар ұсынылған.

Бүгінде PANDORA — ең жетістікті зергерлік брендтерінің бірі, бірегей философияны жүзеге асырушы: ең маңызды сәттерді естелік әшекейлерінде айшықтау.
Бүгінде PANDORA — білезіктер мен
шармдар, жүзіктер мен сырғалар, мойыналқалар, салпыншақтар, алқалар және
басқа әшекейлердің үлкен топтамасы.

NEXT — бренд женской и детской одежды, основанный в Англии в конце XX века.
NEXT — это комфортная и удобная одежда,
которая позволяет чувствовать себя уверенно и непринужденно каждый день. Детские коллекции NEXT полюбились многим
за яркость и современный крой одежды.

NEW YORKER — один из самых популярных
немецких брендов одежды в мире. Этот
бренд любят за разнообразие коллекций и
демократичные цены. Когда бы вы ни зашли
в магазин, вы всегда увидите самые актуальные модели. Кроме того, в NEW YORKER представлены трендовые обувь и аксессуары.

Сегодня PANDORA — один из самых
успешных ювелирных брендов, воплощающий уникальную философию:
запечатлеть самые важные моменты в памятных украшениях. Сегодня
PANDORA — большая коллекция браслетов и шармов, колец и серег, кулонов,
подвесок, колье и других украшений.

JACK&JONES — ерлер киімдері, аяқ
киімдері мен аксессуарларының даниялық сәнді бренді. Брендтің негізі
1990 жылы қаланған. Брендтің барлық топтамалары әлемдік сән үрдістерімен сәйкес smart-casual, спорттық
және көшелік стильдерде жетілдірілген.
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JACK&JONES — датский модный бренд
мужской одежды, обуви и аксессуаров.
Бренд основан в 1990 году. Все коллекции
бренда разрабатываются в соответствии
с тенденциями мировой моды в smartcasual, спортивном и уличном стилях.

ЖАЙЛЫЛЫҚ ФИЛОСОФИЯСЫ
ФИЛОСОФИЯ КОМФОРТА
Біздің амалдар сіздерге ішкі көріністі Наши приемы помогут вам сделать
жайлы және біруақытта әдемі етуге интерьер комфортным и одноврекөмектеседі.
менно красивым.
Экологиялық
Үйің ішкі көрінісінде және әшекейлеуде табиғи материалдарды қолдануға
тырысыңыз: ағаш, тас, металл. Пластикалық өнімдерді өрілгенмен алмастыруға болады. Экологиялық тоқыманы таңдауда ерекше маңызды. Синтетикалық маталарды табиғиға ауыстырыңыз (мақта, шыт, зығыр).
Экологичность
В интерьере дома и декоре старайтесь использовать натуральные материалы: дерево, камень, металл. Пластиковые изделия можно заменить на плетеные. Экологичность особенно важна при выборе текстиля. Синтетические
ткани замените на натуральные (хлопок, ситец, лен).

ZARA HOME

LUX HOME

Жылы реңктер
Түстер әртүрлі сезімдерді тудыруға
қабілетті. Жылы түстер (шабдалы, қызғылт сары, қоңыр, қызыл) бөлмені
жайлы етеді. Ішкі көріністе тыныштық
пен жайлылыққа қол жеткізудің ең
оңай тәсілі — жеңіл түр-түс үйлесімін
жылы реңктермен қиюластыру.

ZARA HOME

Теплые оттенки
Цвета способны вызывать различные
эмоции. Теплые цвета (персиковый,
оранжевый, коричневый, красный)
делают помещение уютнее. Самый
простой способ достичь в интерьере
атмосферы спокойствия и уюта — сочетать воздушную цветовую гамму с
теплыми оттенками.
Жарықтандыру көздері
Ішкі көріністі безендіруде жарықтандыру маңыздылығы жиі ұмыт қалады. Қажет орындардағы бірнеше жарықшам
бөлмені көрінімді жайлы ете алады.
Жайлы ішкі көріністе біруақытта жалпы
және нүктелі жарықтандыру қолданылады.

ZARA HOME

MADAME COCO

Источники освещения
При оформлении интерьера часто забывают о важности освещения. Несколько светильников в нужном месте
могут визуально сделать комнату уютной. В комфортном интерьере одновременно используется общее и точечное освещение.
ZARA HOME
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BORK

Текстуралар үйлесімдігі
Текстуралармен жұмыс — бөлмеге жайлылық қосудың ең жеңіл тәсілдерінің бірі.
Өзіңізді қол тигізуді қалайтын заттармен
қоршап алыңыз. Жұмсақ кілемдер мен жамылғылар, жатық ағаш жиһаз, жылтыратылған ыдыс-аяқ — мұның барлығы ішкі
көріністі жағымды етеді.
Сочетание текстур
Работа с текстурами — один из самых простых способов добавить уюта в помещение.
Окружите себя вещами, до которых хочется
дотронуться. Мягкие ковры и пледы, гладкая
деревянная мебель, полированная посуда
— все это будет делать интерьер приятным.

ZARA HOME

Бөлмелік өсімдіктер
Жайлы ішкі көріністің белгісі — тірі көкөністің
молшылығы. Бөлмелік өсімдіктер бөлмедегі микроклиматты жақсартады және оны жайлы етеді.
Комнатные растения
Признак комфортного интерьера — обилие живой зелени. Комнатные растения улучшат микроклимат в помещении и сделают его уютным.
Сақтау жүйесі
Бөлмеде кеңістік көлемі мен әшекей саны арасындағы тепе-теңдікті сақтау қажет. Жабық және
ашық сақтаудың мінсіз жүйесі көптеген мәселені
шешеді. Күнделікті қажетті заттарды жедел қолжетімділік аумағына орналастырыңыз, басқаның
барлығын тығып тастаңыз.
Системы хранения
В помещении нужно соблюдать равновесие между объёмом пространства и количеством декора.
Идеальный баланс системы закрытого и открытого хранения решит массу проблем. Расположите в
зоне быстрого доступа ежедневно необходимые
предметы, все остальное спрячьте.
Жақсы таңдалған тоқыма және
әшекей элементтері
Ішкі көріністе дұрыс таңдалған тоқыма мен әшекейлік элементтер жайлылық туғызады. Тіпті ең
қарапайым ішкі көріністе әдемі және экологиялық
тоқыма жайлылық туғызады: жамылғылар, орамалдар, төсек-орын жабдықтары, асжаулықтар,
перделер.
Хорошо подобранный текстиль и
элементы декора
В интерьере уют создают правильно подобранные текстиль и декоративные элементы. Красивый и экологичный текстиль создаст уют даже в
самом сдержанном интерьере: покрывала, полотенца, постельное белье, скатерти, шторы.
Сіздің үйдің жайлылығы мен ішкі көрінісіне қажеттіліктің барлығын
ZARA HOME, BORK, MADAME COCO, LC WAIKIKI HOME, LUX HOME,
INTERFOOD, EVIM, MINISO дүкендерінен сатып алуға болады.

MADAME COCO

ZARA HOME

MADAME COCO

MADAME COCO

LUX HOME

EVIM

LC WAIKIKI HOME

ZARA HOME
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MADAME COCO

Все необходимое для уюта и интерьера вашего дома можно приобрести в ZARA HOME, BORK, MADAME COCO, LC WAIKIKI HOME, LUX
HOME, INTERFOOD, EVIM, MINISO.

ДЕМАЛЫСТАРҒА ЖОСПАРЛАР: «ХАН ШАТЫРДАҒЫ»
МЕЙРАМХАНАЛАР МЕН ДӘМХАНАЛАР
ПЛАНЫ НА ВЫХОДНЫЕ: РЕСТОРАНЫ И КАФЕ В «ХАН ШАТЫР»
Жақындардың қасында жайлылық пен жылуды қалайтын суық қысқы кештер де алыста емес. Демалыстарға жоспарларды алдын ала құрған жақсырақ.
Біз сіздерге біздің қонақтарымыз ұнататын және
достармен көңілді кештерді немесе отбасымен тыныш кештерді өткізуге болатын жайлы және көрнекті орындардың топтамасын ұсынамыз.

Не за горами холодные зимние вечера, когда хочется
уюта и тепла рядом с близкими. Планы на выходные лучше строить заранее. Мы представляем вам
подборку уютных и популярных заведений, которые
предпочитают наши гости и где можно проводить
веселые встречи с друзьями или тихие вечера с семьей.
PIZZA CITY — бұл отбасы тыныш та жайлы үстел
басында жиналуды ұнанатын немесе достармен және
әріптестермен кездесулер өтетін қаладағы танымал
пиццериялардың бірі. PIZZA CITY сіздерге жақсы қызмет, жайлы интерьер және италиялық асхананың
таңдаулы тағамдарын ұсынады. Отбасымен немесе
достармен бірге пиццалар, пасталар, көжелер, салаттар, десерттердің дәмін татыңыздар. Пиццаның ең үлкен және алуан түрлі таңдауы — дәл осында! PIZZA
CITY «Хан Шатырдың» 2-қабатында орналасқан.
PIZZA CITY — это одна из популярных пиццерий
города, где любят собираться за тихим уютным столиком семья или проходят встречи с друзьями и коллегами. PIZZA CITY предложит вам хороший сервис,
уютный интерьер и изысканные блюда итальянской
кухни. Отведайте пиццы, пасты, супы, салаты, десерты
вместе с семьей или друзьями. Именно здесь самый
большой и разнообразный выбор пицц. PIZZA CITY
находится на 2 этаже «Хан Шатыр».

«Хан Шатыр» СОСО-ның 2-қабатында
EXPRESSO кофеханасы орналасқан. Енді сіздер
өз таңыңызды шыны-аяқ дәмді сергіткіш кофемен бастай аласыздар. Кез келген уақытта кофені сіздер өздеріңізбен бірге ала аласыздар.
EXPRESSO-да хош иісті кофенің, алкогольсіз
және алкогольді сусындардың үлкен таңдауы
ғана емес, сол сияқты алуан түрлі тағамдар:
таңғы астар, пиццалар, пасталар, салаттар, көжелер, еуропа асханасының балық және етті
тағамдары ұсынылған. EXPRESSO кофеханасы
жайлы ішкі көрінісімен ерекшеленеді. Мұнда
сіздер романтикалық жүздесулер немесе достармен кездесулер ұйымдастыра аласыздар.
На 2 этаже ТРЦ «Хан Шатыр» находится кофейня EXPRESSO. Теперь вы можете начинать
свое утро с чашечки вкусного бодрящего кофе.
В любое время вы можете взять кофе с собой. В
EXPRESSO представлен не только большой выбор ароматного кофе, безалкогольных и алкогольных напитков, но и разнообразные блюда:
завтраки, пиццы, пасты, салаты, супы, рыбные
и мясные блюда европейской кухни. Кофейня EXPRESSO отличается уютным интерьером.
Здесь вы можете устроить романтическое свидание или встречи с друзьями.

Қазақстандағы OZYURT түрік мейрамханалар
желісіне 25 жыл болып қалды! «Хан Шатырдағы»
OZYURT мейрамханасы 3-қабатта орналасқан және
жайлы әрі тыныш ахуалымен ерекшеленеді. Мұнда
сіздер түрік асханасының таңдаулы тағамдарынан
дәм татасыздар: кәуап, пиде, кофте, шашлық, көжелер және салаттар, сондай-ақ тойымды таңғы астар.
Түрік асханасы дәмді етті тағамдарымен ғана емес,
талғампаз тәттілерімен да даңқты. OZYURT-те сіздер
алуан түрлі шығыс тәттілерінен дәм татасыз!
Сеть турецких ресторанов OZYURT уже 25 лет в
Казахстане! Ресторан OZYURT в «Хан Шатыр» находится на 3 этаже и отличается уютной и тихой атмосферой. Здесь вы попробуете лучшие блюда турецкой
кухни: кебаб, пиде, кофте, шашлык, супы и салаты, а
также сытные завтраки. Турецкая кухня славится не
только вкусными мясными блюдами, но и изысканными десертами. В OZYURT вы отведаете разнообразие восточных сладостей!
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JOLLY&JOKER — бұл сіздердің достармен сауық кештеріңізге арналған
орын! JOLLY&JOKER-де еуропа асханасы ұсынылған: стейктер, пасталар, пиццалар, салаттар, бургерлер, тәттілер
және дәмді коктейлдердің орасан зор
таңдауы. JOLLY&JOKER мәрмәр сиыр
етінен жасалған бургерлерімен айрықша атақты. Әр жұмада және сенбіде
ресто-барда көңілді сауық кештері өтіп
тұрады! JOLLY&JOKER 3-қабатта орналасқан.
JOLLY&JOKER — это место для ваших
вечеринок с друзьями! В JOLLY&JOKER
представлена европейская кухня:
стейки, пасты, пиццы, салаты, бургеры,
десерты и огромный выбор вкусных
коктейлей. JOLLY&JOKER особенно славится фирменными бургерами из мраморной говядины. Каждые пятницу и
субботу в ресто-баре проходят веселые вечеринки! JOLLY&JOKER находится на 3 этаже.

«ХАН ШАТЫРДАҒЫ» ҚЫЗЫҚТАР
ИНТЕРЕСНОЕ В «ХАН ШАТЫР»
4-қабаттағы Fame City ойын орталығында Mini City бірегей қалашығы ашылды, онда сіздің балаңыз танымал мамандықтарды меңгереді, өзінің дарынын
дамытады және жаңа білім алады! Бұл сіздің балаңыз мамандықтардың тартымды әлемін танып жатқанда, шопинг жасауға тамаша мүмкіндік.
На 4 этаже в игровом центре Fame City открылся уникальный городок Mini
City, в котором ваш ребенок освоит популярные профессии, разовьет свои
таланты и получит новые знания! Это отличная возможность отправиться на
шопинг, пока ваш ребенок познает увлекательный мир профессий.
ECCO аяқ киімінің PrimaLoft жылытқышы бар жаңа топтамасы қыстың тіпті ең суық
күндерінде жайлылықпен рахаттануға мүмкіндік береді. PrimaLoft озық жеңілдігімен
ерекшеленеді, жылуды тамаша сақтайды және ылғалдан қосымша қорғаныс туғызады. Қысқа ECCO-мен бірге дайындалыңыз! Дүкен 2-қабатта орналасқан.
Новая коллекция обуви ECCO с утеплителем PrimaLoft позволит вам наслаждаться
комфортом даже в самые холодные зимние дни. PrimaLoft отличается непревзойденной легкостью, прекрасно сохраняет тепло и создает дополнительную защиту от
влаги. Готовьтесь к зиме вместе с ECCO! Магазин находится на 2 этаже.

@astkizbil_6c

@serikovass

@madinaiztay

#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!

BRUX дүкені өзінің қоржынынан аты аңызға айналған брендті ұсынады — The North
Face — ғаламдағы ең әйгілі және танымал outdoor бренді. The North Face — бұл бірнеше ұрпақтардың мәдениеті мен тарихы. Бүгінде 2-қабаттағы BRUX дүкенінде 2019
күз-қыс маусымына The North Face жаңа өнімдері ұсынылған.
Магазин BRUX представляет в своем портфеле легендарный бренд — The North Face
— самый известный и узнаваемый outdoor бренд на планете. The North Face — это
культура и история нескольких поколений. Сегодня в магазине BRUX на 2 этаже представлены новинки The North Face сезона осень-зима 2019.
THEFACESHOP корей косметикасы дүкенінде 15-і мен 30 қараша аралығында беттің
және дененің құрғақ терісіне арналған Daegwallyeong Fresh Milk Cream креміне науқан өтуде! Бір крем сатып алғанда, екіншісі сізге сыйлыққа ұсынылады!

@bibinuryeraly

@_alimbetova_

В магазине корейской косметики THEFACESHOP с 15 по 30 ноября проходит акция на
крем для сухой кожи лица и тела Daegwallyeong Fresh Milk Cream для! При покупке
одного крема, второй предоставляется вам в подарок!

@danakarbozova

Тorras — стевия қосылған қантсыз аса дәмді шоколад. Мұндай шоколадты саламатты өмір салтын сақтайтындарға да, арнайы тамақтануды ұстанатындарға да
оның салдарынан қауіптенбей-ақ тұтынуына болады. INTERFOOD супермаркеттерінде стевия қосылған Torras шокаладының кең сұрыпталымы бар. (Стевия —
бірегей табиғи қанталмастырғыш. Диабетпен ауыратындар үшін қауіпсіз).
Тorras — безумно вкусный шоколад без сахара, на стевии. Такой шоколад можно
употреблять, не опасаясь последствий, и тем, кто ведет здоровый образ жизни,
и тем, кто придерживается специального питания. В супермаркетах INTERFOOD
широкий ассортимент шоколада Torras на стевии. (Стевия — уникальный природный сахарозаменитель. Безопасна для больных диабетом).
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@seisembaevadl

@ayan_aigerim_15.08
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@audacious.n

«ХАН ШАТЫР» СОСО
ТУРАЛЫ ЖАЗБАЛАР
Мен мұнда жиі болып тұрамын. Маған мұндағы үнемі айрықша ахуал, шаралардың көптігі ұнайды. Концерттер де
болып тұрады, бұл да өте ұнайды. Қала бойынша әртүрлі
орындарға барып қажет емес, барлығы осында бір шатырдың астында орналасқан. Жағажайға баруды жоспарлағанмын. Онда менің құрбыма ұнаған, сондықтан менің
де барғым келеді.
Я здесь очень часто бываю. Мне нравится, что здесь всегда атмосферно, много мероприятий. Бывают и концерты,
очень это нравится. Не нужно ездить по городу в разные
места, а все находится здесь под одной крышей. Планировала сходить на пляж. Там понравилось моей подруге,
поэтому тоже хочу посетить.

ЗАМЕТКИ О
ТРЦ «ХАН ШАТЫР»
Біз барлық демалыстарда үнемі осында қыдырамыз.
Мұндағы аттракциондарды ұнатамыз. Әрбір демалыстарда аттракциондарға тегін купондар тарататыны
ұнайды, балалар оларды сүйеді, үнемі іздейді. Ал мен
жай күндері өзім үшін шопингке келуді ұнатамын.

Евгения,
26 лет

Мы постоянно все выходные здесь гуляем. Любим здесь
аттракционы. Нравится, что каждые выходные раздают
бесплатные купоны на аттракционы, дети их любят, всегда ищут. Я сама люблю приходить в будние дни на шопинг для себя.

«Хан Шатыр» негізінде шопингке келемін. Нақтысы,
екі аптада бір рет болып тұрамын. Ертеде балалық
шағымда аттракциондарда сырғанағанмын,, «Монорельс» және «Динопарка» жанындағы «Водный аттракцион» өте есте қалыпты. Мұндағы кинотеатр жақсы.

Гаухар,
18 лет

В основном прихожу в «Хан Шатыр» на шопинг. Бываю
раз в две недели точно. Когда-то в детстве каталась
на аттракционах, запомнился очень «Монорельс» и
«Водный аттракцион» возле «Динопарка». Кинотеатр
здесь хороший.
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Негізінде балалармен аттракциондарға және балаларға арналған шараларға келемін. Мұндағы балалар
дүкендерін ұнатамын: LC WAIKIKI, DEFACTO, KOTON,
ZARA. Балалар жағажайда бірнеше рет болып, үйге
бақытқа кенеліп келді!

Наргиз,
33 года

В основном прихожу с детьми на аттракционы и детские мероприятия. Люблю здесь детские магазины: LC
WAIKIKI, DEFACTO, KOTON, ZARA. Дети несколько раз
были на пляже, счастливые пришли домой!

Біз тек «Хан Шатырға» келеміз. Мұнда балалардың
ойын аумағы бары және оның өте үлкен болуы ұнайды.
Осында әр аптада келеміз десек болады. Егер шопинг
болса, тағы да «Хан Шатыр». Қалай ғана ашылды, содан
бастап біз тек осында келеміз.

Біз үнемі «Хан Шатырға» келіп тұрамыз. Мұнда барлығы ұнайды, әсіресе шопинг. «Хан Шатыр» біз үшін
киноға, аттракциондарға және тамақтануға келетін үлкен отбасылық орталық тәрізді. Мұнда бәрі супер!
Мы постоянно приходим в «Хан Шатыр». Нравится
здесь все, особенно шопинг. «Хан Шатыр» для нас как
большой семейный центр, куда приходим в кино, на
аттракционы и покушать. Все здесь супер!

Алма,
39 лет

Аскар, 31 год,
Жазира, 27 лет

Мы только в «Хан Шатыр» ходим. Здесь нравится то,
что есть детская игровая зона, и она очень большая.
Приходим сюда практически каждую неделю. Если
шопинг, то тоже «Хан Шатыр». Как только открылся,
так мы только сюда и ходим.
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Аяна,
28 лет

«ЖҮЛДЕХАН»
НАУҚАНЫНА ҚАТЫСЫҢЫЗ!
УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИИ «ЖҮЛДЕХАН»!

2018 жылдың қысында «Жүлдехан» супернауқанының
финалы болып өтті, онда Рысбаева Гүлнәр BI Groupтан үш бөлмелі пәтердің бақытты иесі атанған. 16
желтоқсанда өтетін 2019 жылғы «Жүлдехан» басты
ұтыс ойынының қарсаңында біз жеңімпазбен бір жылдан кейінгі өміріндегі өзгерістер туралы әңгімелесу
үшін тағы да кездестік.

Зимой 2018 года состоялся финал суперакции «Жүлдехан», на котором Рысбаева Гульнар стала счастливой обладательницей трехкомнатной квартиры от
BI Group. В преддверии главного розыгрыша «Жүлдехан» 2019 года, который пройдет 16 декабря, мы снова
встретились с победительницей, чтобы побеседовать с ней о том, как изменилась ее жизнь спустя год.

Гүлнәр, Сізбен тағы да қауышқанымызға қуаныштымыз! Сіз BI Group-тан үш бөлмелі пәтерді
ұтып алдыңыз. Енді таяуда супернауқанның жаңа
ұтыс ойыны болып өтеді. Осы уақыт аралығында
Сіздің өміріңізде не өзгерді, айтып беріңізші?
Сәлеметсіз бе! Иә, бір жыл да өтті. Біз пәтерді әуелі
қаңтарда алдық, қазір оны аз-аздап жайластырудамыз. Бұл науқанда менің жолым болғаны үшін өте
бақыттымын! Есімде, бірде балам екеуіміз «Хан Шатырға» келдік. Оған аяқ киім және супермаркетте
азық-түлік сатып алдық. Мен «Жүлдехан» үстелшесін
көріп қалдым, науқанға қызығушылық танытып, сәттілік үшін купон толтырдым. Сол кезде, әрине, ұтып
алатыныма сенбедім.
Сіз ұтыс ойыны кезінде сансыз құттықтаулар қабылдадыңыз ғой?
Дәл солай! Мен сол күні «Хан Шатырда» болғанмын,
ұтыс ойынына келдім. Ұтып алғанымда әуелі мені
танымайтын адамдар құттықтады. Айналамдағылардың барлығы мен үшін қуанып жатты: жұмыста, үйде.
Сезімдерім тасқындап, барлығына әңгімелей бастадым!

Гульнар, рады приветствовать вас снова! Вы выиграли трехкомнатную квартиру от BI Group. Совсем скоро состоится новый розыгрыш суперакции.
Расскажите, пожалуйста, что изменилось в Вашей
жизни за это время?
Здравствуйте! Да, прошел уже год. Мы получили
квартиру еще в январе, сейчас понемногу обустраиваем ее. Очень счастлива, что мне так повезло в акции! Помню, что мы как-то пришли с сыном в «Хан
Шатыр». Купили обувь ему и продукты в супермаркете. Я увидела стойку «Жүлдехан», поинтересовалась
акцией, заполнила купон на удачу. Тогда, конечно, не
верила, что выиграю.
Наверное, Вы получили огромное количество поздравлений в день розыгрыша?
Это точно! Я в тот день находилась в «Хан Шатыр»,
пришла на розыгрыш. Когда выиграла, даже незнакомые люди меня поздравляли. Все вокруг радовались
за меня: на работе, дома. Стала всем рассказывать,
меня переполняли эмоции!
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Гүлнәр, Сіз қазір енді жаңа пәтерде тұрасыз ба? Айтып
беріңізші, көшуге дайындық неден басталды, жайластыруға
кірісіп кеттіңіздер ме?
Қазір баламмен және туысқандардың балаларымен тұрамыз,
бірақ әзірге жөндеу жұмыстарын жасаудамыз. Пәтерді алған
кезде бірден жөндеу жұмыстарына кірістік. Өмір сүруге жайлы болу үшін жуынатын бөлмеден бастадық. Қазір жиһазбен
мәселені шешіп, бірнеше бөлмеде түсқағаздарды жапсыруды
аяқтау керек. Аз-аздап үйді жайластырамыз, әрине, жұмыс әлі
де көп. Тезірек бітірмесе, сабыр жететін емес.
Ал Сіз осы жылы науқанға қатысасыз ба?
Өзім қатыспаймын, бірақ «Жүлдехан» науқаны туралы менің
айналамдағылардың барлығы біледі: жұмыстағы ұжым,
туысқандар, достар. Барлығы «Хан Шатырға» келіп тұрады,
міндетті түрде сатып алулар жасауда, купондар толтыруда. Барлығы олжалы болатындарына сенеді және үміттенеді.
Сіздің көптеген жақындарыңыз сәттілікке сенетін бола
бастаған шығар?
Иә, мен өзім де сәттілікке сене бастадым. Менімен таныстардың барлығы да қазір қатысады және сенеді. Сіздерге де сәттілік жолығады, Сіздер де міндетті түрде ұтып аласыздар, қатысыңыздар және сеніңіздер!
Гүлнәр, жылы жүзді әңгімеңіз үшін Сізге рахмет! Сізді үнемі
біздің сауда-ойын-сауық орталығында күтеміз!
Гульнар, сейчас Вы уже живете в новой квартире? Расскажите, с чего началась подготовка к переезду, уже приступили к
обустройству?
Сейчас живем с сыном и с детьми родственников, но пока еще
делаем ремонт. Когда получили квартиру, почти сразу приступили к ремонту. Начали с ванной комнаты, чтобы было комфортно жить. Сейчас нужно еще решить вопрос с мебелью и
доделать обои в нескольких комнатах. Понемногу будем обустраивать дом, работы, конечно, еще много. Не терпится поскорее закончить.
А в этом году Вы участвуете в акции?
Сама нет, но у меня все вокруг уже знают об акции «Жүлдехан»: коллектив на работе, родственники, друзья. Все приходят
в «Хан Шатыр», обязательно делают покупки, заполняют купоны. Все верят и надеются, что повезет.
Многие Ваши близкие, наверное, стали верить в удачу?
Да, я сама стала верить в удачу. Все, кто знаком со мной, тоже
сейчас участвуют и верят. Участвуйте и верьте, что удача вам
улыбнется, и вы обязательно выиграете!
Спасибо Вам, Гульнар, за теплую беседу! Всегда ждем Вас в
нашем торгово-развлекательном центре!
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Күндердің күнінде, азық-түлік үшін дүкенге қарапайым сапар, аяқ киім немесе гаджет сатып алу сіздер
үшін бақытты болатынын ойладыңыз ба?
Думали ли вы когда-нибудь, что обычный поход в
магазин за продуктами, покупка обуви или гаджета
могут оказаться для вас счастливыми?
«Жүлдехан» супернауқанына қатысу үшін сіздерге
қажеттісі:
Чтобы участвовать в суперакции «Жүлдехан» вам необходимо:

1

«Хан Шатыр» СОСО-да 1 күн ішінде кез келген
дүкендерде (әртүрлі дүкендердегі чектерді жинақтауға болады) ең кемі барлығы 20 000 теңге
сомаға сатып алулар жасау.
Совершить покупки в ТРЦ «Хан Шатыр» на общую сумму минимум в 20 000 тенге за 1 день в
любых магазинах (чеки из разных магазинов
можно суммировать).

2
3

«Жүлдехан» науқаны промоүстелшесінде қазыналық чектерді ұсыну.

Предоставить фискальные чеки на промостойке акции «Жүлдехан».
«Жүлдехан» науқанының купондарын алу. Тауар
чектері, валюта айырбастау орындарының, банк
бөлімшелерінің, төлем терминалдары мен банкоматтардың чектері науқанға қатыстыруға жіберілмейді. Науқан купонын науқан әрекет ететін
кезеңдегі кез келген күні алуға болады.
Получить купоны акции «Жүлдехан». Товарные
чеки, чеки пунктов обмена валют, отделений банков, платежных терминалов и банкоматов не допускаются к участию в акции. Купон акции можно
получить в любой день в течение всего периода
действия акции.

4
5

Купондарды және чектерді 16 желтоқсанда өтетін
науқанның басты ұтыс ойынына дейін сақтау.
Сохранить купоны и чеки до главного розыгрыша
акции, который состоится 16 декабря.
Ережелердің толық тізімімен www.khanshatyr.
com сайтында танысуға болады.
С полным перечнем правил можно ознакомиться
на сайте www.khanshatyr.com

«Жүлдехан» науқанына қатысыңыздар!
Барлығына жолы болу мен сәттілік тілейміз!
Участвуйте в акции «Жүлдехан»!
Желаем всем везения и удачи!

RED POOL PARTY

Sky Beach Club — бұл отбасымен көңілді
жағажайлық демалыс үшін ғана емес, сондай-ақ әсерлі сауық кештері үшін де мінсіз
орын. 12 қазанда Red Pool Party жарқын сауық
кеші өтті. Би сауығы, сусындар, DJ-ден музыка
— сауық кеші шын мәнінде қызықты болды
және барлық қонақтардың көңіл күйін көтерді.
Sky Beach Club сауық кештерінде сіздерді айрықша әсерлі сезімдер мен көңілді ахуал күтеді. Мұнда сіз достармен уақытты тамаша
өткізесіздер, романтикалық жүздесу ұйымдастырасыз, жалынды тректерге билейсіз, таңдаулы ас мәзірінен дәм татасыз және жанды музыка тыңдайсыз.
Sky Beach Club — это идеальная локация не
только для веселого пляжного отдыха с семьей, но и для самых зажигательных вечеринок.
12 октября прошла яркая вечеринка Red Pool
Party. Танцевальное шоу, напитки, музыка от
DJ — вечеринка по-настоящему была веселой
и подняла настроение всем гостям.
На вечеринках в Sky Beach Club вас ждут потрясающие эмоции и веселая атмосфера. Здесь
вы прекрасно проведете время с друзьями,
устроите романтическое свидание, потанцуете
под зажигательные треки, отведаете изысканную кухню и послушаете живую музыку.
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Әр ай сайын «Хан Шатыр» ең кішкентай қонақтар үшін
жарқын және көңілді демалыстар ұйымдастырады! Қазан тағы да шаралармен және мерекелермен қуантты. 6
қазанда Қазақстандағы Мұғалімдер күні аясында атриумда балалар үшін «Симка и Нолик готовят подарок»
анимациялық бағдарламасы өтті. Балалар «Фиксики»
мультфилімінен өздерінің сүйікті кейіпкерлерімен
кездесті, конкурстар ойнады, биледі және біздің отанымыздың барлық мұғалімдеріне құттықтау плакатын
салды. Балаларға арналған шаралар әр демалыстарда
өткізіледі. Кіру — тегін!

Каждый месяц «Хан Шатыр» устраивает яркие и веселые выходные для самых маленьких гостей! Октябрь
снова порадовал мероприятиями и праздниками. 6 октября в рамках празднования Дня учителя в Казахстане
в атриуме прошла детская анимационная программа
«Симка и Нолик готовят подарок». Ребята встретились
со своими любимыми героями из мультфильма «Фиксики», поиграли в конкурсы, потанцевали и нарисовали плакат-поздравление всем учителям нашей родины. Детские мероприятия проходят каждые выходные.
Вход свободный!
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12 қазанда «Жүлдехан» супернауқанының төртінші
аралық ұтыс ойыны өтті. Біздің жеңімпаздарымызды
құттықтаймыз!
• Кабдрахманова Дана (iPhone), купон №026186
• Сыбанкулов Серик (iPad), купон №030461
• Тансел Теркан (Apple Watch), купон №010648
2 маусымнан 16 желтоқсанға дейін «Хан Шатыр» СОСО-да бір күнде жалпы сомасы 20 000 теңгеге сауда жасаңыз да келесі суперсыйлықтарды ұтып алу
мүмкіндігіне ие болыңыз: «Лея» компаниясынан бір
бөлмелі 3 пәтер, Toyota City Astana автоорталығынан
Toyota Corolla автомобилі, сондай-ақ Sulpak-тан керемет Apple-гаджеттері.
Келесі аралық ұтыс ойынының өткізілу мерзімі —
16 қараша. Басты ұтыс ойыны 16 желтоқсанда өткізіледі.
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12 октября состоялся четвертый промежуточный розыгрыш суперакции «Жүлдехан». Поздравляем наших победителей!
• Кабдрахманова Дана (iPhone), купон №026186
• Сыбанкулов Серик (iPad), купон №030461
• Тансел Теркан (Apple Watch), купон №010648
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: три однокомнатных квартиры от компании «Лея», автомобиль Toyota Corolla от автоцентра Toyota City Astana, а
также крутые Apple-гаджеты от Sulpak!
Дата проведения следующего промежуточного розыгрыша — 16 ноября. Главный розыгрыш состоится 16 декабря.

Сіздерді «Хан Шатырға» әр жексенбіде атриумда
өтетін балаларға арналған шараларға шақырамыз. 19
қазанда кішкентай қонақтар үшін жарқын цирк бағдарламасы өтті. Балаларды клоундар көңілдендірді, жонглерлер тепе-теңдік пен ептілік кереметтерін көрсетті,
ал сүйкімді пудельдердің қойылымы ең жарқын және
ұмытылмас шоу болды. Алғаш рет «Хан Шатырда»
үйретілген көгершіндер қойылымы өтті! Балақайлар
ата-аналарымен көптеген жағымды сезімдерге бөленді. Сіздерді қайтадан өзімізде қонақта күтеміз!
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Приглашаем вас на детские мероприятия в «Хан Шатыр», которые проходят в атриуме каждые выходные.
19 октября прошла яркая цирковая программа для
маленьких гостей. Ребят веселили клоуны, жонглеры показали чудеса равновесия и ловкости, а самым
ярким и незабываемым шоу сделало выступление
обаятельных пуделей! Впервые в «Хан Шатыр» прошло выступление дрессированных голубей! Детки с
родителями получили много положительных эмоций.
Ждем вас снова у нас в гостях!

«ЖОЛДАМА ҰТЫП АЛҒАНЫМЫЗҒА ҰЗАҚ УАҚЫТ СЕНЕ АЛМАДЫҚ»:
«НҰРЛЫ НАУҚАН» АКЦИЯ ЖЕҢІМПАЗДЫҢ САЯХАТЫ

«ДОЛГО НЕ МОГЛИ ОСОЗНАТЬ, ЧТО ВЫИГРАЛИ ПУТЕВКУ»:
ПУТЕШЕСТВИЕ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ АКЦИИ «НҰРЛЫ НАУҚАН»

15 желтоқсаннан 21 сәуір аралығында біздің сауда-ойын-сауық орталығында БАӘ, Мысыр, Түркияға, Rixos желісінің үздік мейманханаларына екеуге арналған жолдама ойнатылған «Нұрлы Науқан» супернауқаны болып өтті! Сондай жолдамалардың
бақытты иеленушілерінің бірі, БАӘ-дегі Rixos Premium Saadiyat Island мейманханасына саяхатты ұтып алған Валиева Эльмира болды. Ол бізге жазғы демалысты қалай өткізгендері және сапардан алған әсерлері туралы әңгімелеп берді.
С 15 декабря по 21 апреля в нашем торгово-развлекательном центре проходила суперакция «Нұрлы Науқан», в которой
разыгрывались путевки на двоих в ОАЭ, Египет, Турцию, в лучшие отели сети Rixos! Одной из счастливых обладательниц
таких путевок стала Валиева Эльмира, выигравшая путешествие в отель Rixos Premium Saadiyat Island, в ОАЭ. Она рассказала нам о том, как они провели летний отдых и какие впечатления сложились от поездки.

Мен «Хан Шатырда» жайма шуақ «Нұрлы Науқан»
науқанына қатыстым және жеті туристік жолдаманың бірін, дәлірек айтсам Абу-Дабидегі Rixos Premium
Saadiyat Island бесжұлдызды мейманханаға саяхатты
ұтып алдым. Мейманхана, шынымен, сәулетті және
салтанатты болып шықты. Біз ертеректе ұтыс ойындарына қатысқанбыз, бірақ ұтып алуымыз бірінші рет.
«Нұрлы Науқан» науқанының ұтыс ойыны күні біз
«Хан Шатырда» болмадық. Есімде, сол күні маған
жүргізушілер қоңырау соғып, қуанышты жаңалықты
хабарлады! Біз күйеуіміз екеуіміз қатты таңдандық
және жолдама ұтып алғанымызды ұзаққа дейін сезіне
алмадық! Содан соң «Хан Шатыр» Әкімшілігіне келдік,
сапардың егжей-тегжейін талқылай бастадық. Ал, көп
ұзамай-ақ мейманхананы брондадық және ұшып кеттік.
Ертеректе саяхаттағанбыз, басқа елдерде, Түркияда, Ресейде болдық. БАӘ-де бірінші рет болдық, бізге
өте ұнады. Абу-Даби қаласы — астана, өте заманауи,
жарқын, таза, әдемі. Мейманхана қала орталығынан
алыс емес, сондықтан біз Абу-Дабиді қыдырып, көрнекі орындарын араладық. Астананың ең әйгілі және
ғаламат үлкен көрнекі орны саналатын Зайда шейх
мешітінде де, Warner Brothers тақырыптық саябағында
да болдық.
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Я участвовала в солнечной акции «Нұрлы Науқан»
в «Хан Шатыр» и выиграла одну из семи туристических путевок, а именно в пятизвездочный отель Rixos
Premium Saadiyat Island в Абу-Даби. Отель оказался,
действительно, шикарным и роскошным. Мы раньше
в розыгрышах участвовали, но выиграли впервые.
В день розыгрыша акции «Нұрлы Науқан» нас не
было в «Хан Шатыр». Помню, что в тот день мне позвонили ведущие и сообщили радостную новость!
Мы с мужем очень удивились и долго не могли осознать, что выиграли путевку! Потом пришли в Администрацию «Хан Шатыр», стали обговаривать детали
поездки. А уже совсем скоро забронировали отель и
вылетели.
Раньше путешествовали, были в других странах, в
Турции, в России. В ОАЭ были впервые, и нам очень
понравилось. Город Абу-Даби — столица, очень современная, яркая, чистая, красивая. Отель находился
недалеко от центра города, поэтому мы погуляли по
Абу-Даби, посмотрели на достопримечательности.
Побывали и в Мечети шейха Зайда, самой популярной и величественной достопримечательности
столицы, в тематическом парке развлечений Warner
Brothers.

Мейманхананың өзі, мен айтып өткендей, сәулетті
екен: All-Inclusive All-Exclusive тұжырымдамасындағы
бесжұлдызды мейманхана. Ол Саадият аралында, Парсы шығанағының жағалауында орналасқан. Аумағында
толқынды және қарапайым бассейндер, аквапарк, фитнес-орталық орналасқан, гольфқа арналған алаң бар. Біз
бассейндерде де, аквапаркте де, теңізде де шомылдық.
Атап өту керек, балаларға арналған балақайларды аниматорлар көңілдендіретін Rixy Сlub клубы бар. Мейманханада, негізгі мейрамханадан өзге, азиялық, италиялық, түрік асханасы бар тағы да үш мейрамханада
болдық. Қызметкерлер әдепті және кішіпейіл екен, бұл
да өте ұнады.
Сапар тамаша болды және біз үшін ұзаққа есте қалады.
Барлық жақындарыма «Хан Шатырдың» ұтыс ойындарына қатысуға кеңес беремін. Барлығы мүмкін екеніне
мен сендім!

Сам отель, как я уже сказала, был шикарным: пятизвездочный отель с концепцией All-Inclusive All-Exclusive.
Он находится на острове Саадият, на побережье Персидского залива. На территории находятся бассейны,
волновой и обычный, аквапарк, фитнес-центр, есть
поле для гольфа. Мы купались и в бассейнах, и в аквапарке, и в море. Хотелось бы отметить, что для детей
есть клуб Rixy Сlub, в котором развлекают деток аниматоры. В отеле, помимо основного ресторана, были
еще в трех ресторанах с азиатской, итальянской, турецкой кухней. Персонал был вежливый и добродушный,
это тоже очень понравилось.
Поездка была отличной и нам надолго запомнится.
Буду советовать всем близким участвовать в розыгрышах от «Хан Шатыр». Я поверила, что все возможно!
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ҚАРАША\НОЯБРЬ
ЗУБАСТАЯ КОМЕДИЯ

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ЖОБАСЫ
WISH TREE

ДЖЕССИКА
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КАРАН

СОНИ

ЭД

ХЕЛМС

ДЭМИ

МУР

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ WISH TREE

«Хан Шатыр» атриумында жарықтандырғышы бар
әдемі ақ ағаш орналасқан, онда балалардың — тағдыры әртүрлі балалардың тілектері бар хатқалталар
ілінген. Wish tree, немесе «Дерево Желаний» — бұл
9 жылдан астам қолданымдағы арнайы жоба. Хатқалталарда балалар үйіндегі балалардың, мүмкіндігі
шектеулі балалардың, сондай-ақ «Детская онкология» балаларының тілектері бар. Ағаштан хатқалтаны
алып, бала тілектерінің бірін орындасаңыз — сіз ізгі іс
жасайсыз және бақыт сыйлаудың өте оңай екендігін
түсінесіз! Осы қайырымдылық жобасы аясында тамыз, қыркүйек және қазан айларында «Хан Шатыр»
СОСО атынан балалар үйлерінің балаларына тапсырылған сыйлықтар: киімдер, велосипедтер, конькилер, самокаттар, телефондар, музыкалық колонкалар.

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
проект, существующий более 9 лет. В конвертах находятся желания детей из детских домов, детей с ограниченными возможностями, а также ребят из «Детской онкологии». Взяв конверт с дерева и выполнив
одно из желаний ребенка, вы сделаете доброе дело и
поймете, что дарить счастье — так просто! В рамках
этого благотворительного проекта в августе, сентябре и октябре от ТРЦ «Хан Шатыр» были вручены подарки детям из детских домов: одежда, велосипеды,
коньки, самокаты, телефоны, музыкальные колонки.
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В КИНО С 21 НОЯБРЯ
18+
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