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РЕДАКЦИЯДАН
ОТ РЕДАКЦИИ

Міне, көктем де келіп жетті. Бұл дегеніңіз шабыт, 
жылулық, көңіл-күй, жаңа жобалар мен жаңа шешімдер. 
Міне, сондықтан да біз осы басылымның қонағы ретін-
де жарқын жүзді, әрдайым ашық, әрдайым жайдары 
және тартымды, тамаша жүргізуші және бизнесвумен 
Динара Сатжанды таңдадық. Оның дәл тауып айтқа-
нындай: «Наурыз айы — ұзақ қыстан кейінгі көптен 
күткен ай». Біз онымен оның жеке тайм-менеджменті, 
қайырымдылық жобалар және отбасылық құндылықтар 
жайында әңгіме өрбіткен едік. 
Наурыз айы мерекеге бай. Демалыс күндері қарсаңында 
біз сіздер үшін 8 Наурызға арналған сыйлықтар идея-
ларын әзірледік, сондай-ақ, әрине, көктемнің ең басты 
мерекесі — Наурыз мейрамын да ұмытпадық. Жаңа сән 
маусымының басталуына орай дүкендер топтамалар-
мен толықтырылды, сондықтан гардероб, макияж және 
интерьердегі барлық көктемгі жаңа бағыттар туралы 
осы басылым беттерінен оқи аласыз. Сондай-ақ, науры-
зда жылдың басты оқиғасы орын алмақ, ол — Футбол-
дан әлем чемпионаты 2022. Біз бұл оқиға туралы шағын 
әңгімелеп, сізді белсенді демалыс маусымы алдында үздік 
спорттық аяқ киім топтамасымен қуанттық. Шығар-
машылық адамдарына арналған бестселлер кітаптар-
мен шабыттандыруды да ұмытпай, жетістікке жету 
жолындағы шағын құпиялар туралы айтып бердік. 
Біздің тұрақты акциямыздың жеңімпаздары, киножаңа-
лықтары және тағы басқа көптеген қызықтар туралы  
Life Time журналынан оқыңыз! 

Анна Русакова

Нөмірді шығаруға атсалысқандар:
Над номером работали:

Анна Русакова, Юлия Дериглер, 
Дастан Бактияров, Асылбек  Жанкылыш,

Мадина Айтыбекова  
Дизайн: Дарья Онучка

Наконец, на пороге весна. Это вдохновение, тепло, на-
строение, новые проекты и новые решения. Именно 
поэтому гостьей нашего выпуска мы выбрали луче-
зарную, всегда открытую, всегда приветливую и оба-
ятельную, несравненную телеведущую и бизнесвумен 
Динару Сатжан. Как она верно подметила: «Март — 
долгожданный месяц после продолжительной зимы». 
Мы побеседовали с ней о личном тайм-менеджменте, 
благотворительных проектах и семейных ценностях.
Март радует богатством праздников. В преддверии 
выходных дней мы подготовили для вас идеи подарков 
на 8 Марта и, конечно, не забыли о самом главном ве-
сеннем празднике — Наурыз мейрамы. С началом нового 
модного сезона в магазинах пополнились коллекции, по-
этому читайте обо всех весенних трендах в гардеро-
бе, макияже и интерьере на страницах этого номера. 
А еще в марте главное событие года — Чемпионат 
мира по футболу 2022. Мы немного рассказали об этом 
событии и порадовали вас подборкой лучшей спортив-
ной обуви перед сезоном активного отдыха. Не забыли 
и вдохновить вас бестселлерами книг для творческих 
людей и рассказали о небольших секретах на пути к 
успеху. 
О победителях нашей постоянной акции, киноновинках 
и о многом другом читайте в журнале Life Time!

Анна Русакова
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Қайырлы күн, Динара! Қош келдіңіз! Наурыз айы — 
көктемнің басталуы, шабыт пен жаңа жобалар. Ал 
Сіз үшін осы ай нені білдіреді? 
Наурыз — ұзақ қыстан кейінгі көптен күткен ай. Бұл 
жаңа жыл басы, жаңа энергия, жаңа жобалар, қы-
зығушылықтар мен мақсаттар, жаңа армандар мен 
үміттер. Биыл наурыз айында бәріміз анағұрлым 
күштірекпіз. Өткен жыл ішінде көп нәрсені үйрендік, 
бейімделуге және аса икемді болуға әдеттендік. 
Динара, Сіз журналист, тележүргізуші, іскер әйел 
және блогерсіз. Сіздің бойыңызда өмірге деген тау-
сылмас құлшыныс бар, Сіз бәріне үлгеріп, қол жеткізу-
ге тырысасыз.  Қандай іс Сізге көбірек қуат береді, 
неден ләззат аласыз? 
Мен үнемі бірдеңе жасап жүруді жақсы көремін, менің 
идеяларым мені керемет қуаттандырады. Олар белгілі 
бір күш жұмсауды және уақытты талап етсе де, мен 
бәрібір оларды іске асырамын, мен нәтижені көремін. 
Сенің идеяларың көп болса, бойыңда қуат та көп бола-
ды. Маған көбінесе шабытты киім өндірісі мен сұхбат-
тар береді. 

«ÕАН ØАТЫР» СОО-ДА ҚОНАҚТА  / В ÃОСТßÕ В ТРÖ «ÕАН ØАТЫР»

ДИНАРА САТЖАН:
«ШЕШІМ ҚАБЫЛДАҢЫЗ, 

ІС-ӘРЕКЕТ ЖАСАҢЫЗ, ДАМЫҢЫЗ!»
 «РЕШАЙТЕСЬ, ДЕЙСТВУЙТЕ, РАЗВИВАЙТЕСЬ!»

Добрый день, Динара! Рады приветствовать Вас! 
Март — это начало весны, вдохновение и новые про-
екты. А что для Вас символизирует этот месяц? 
Март — долгожданный месяц после продолжитель-
ной зимы. Это и начало нового года, и новая энергия, 
новые проекты, интересы и цели, новые мечты и на-
дежды. В этом году в марте мы все намного сильнее. 
Мы многому научились за прошедший год, привыкли 
адаптироваться и быть супергибкими. 
Динара, Вы журналист, телеведущая, бизнесвумен и 
блогер. У Вас неуемная жажда жизни, стремление все 
успеть и всего добиться. Какое дело приносит Вам 
больше всего энергии и удовольствия?
Я люблю все время что-то создавать, меня очень за-
ряжают мои идеи. Хоть они и требуют определенных 
усилий и времени, я все равно иду к ним, я вижу ре-
зультат. Когда ты полон идей, у тебя будет очень много 
энергии. А больше всего вдохновения мне приносят 
производство одежды и интервью. 

«тар береді. «тар береді. 

Әр сағаттың маған пайда 
әкелгенін ұнатамын

Сіз әлеуметтік жобаларға қатысасыз, өнерге деген 
қызығушылығыңыз бар, қайырымдылықпен де айна-
лысасыз. Сіздің тәулігіңізде 24 сағаттан көп уақыт 
бар сияқты. Біздің оқырмандарымызбен өзіңіздің 
осындай өнімділігіңіздің құпияларымен бөліссеңіз. 
Менің өз уақытымды қалай жоспарлайтыным туралы 
онлайн-курсым бар. Мен әрдайым әр күнімді қалай өт-
кізетінімді білемін. Менің ойымша, әр адамның өзінің 
«жол картасы» болуы қажет. Егер сен оянғаннан соң, 
бүгін, келесі аптада, айда, келер жылы немен айналы-
сатыныңды білмесең, ешқандай нәтиже болмайды. 
Мен үшін ең бағалы нәрсе — бұл менің уақытым. Әр 
сағаттың маған пайда әкелгенін ұнатамын. 
Сіз қайырымдылық жобаларымен айналысасыз және 
адамдарға көп көмек бересіз. Қалай ойлайсыз, қайы-
рымдылық Сіздің өміріңізге не әкелді? Игі істер жасап 
бастағысы келетіндерге қандай кеңес бересіз? 
Көмек көрсетем десең — қазір баста. Егер адам «қа-
лаймын» дегенді көп айтып, бірақ іс-әрекет жасамаса, 
бұл оның әлі шешім қабылдауға дайын еместігін көр-
сетеді. Жай ғана осы жерде және тап қазір бастаңыз. 
Бәлкім, сіздің көмегіңізді барлығы бірдей алғыспен қа-
былдамас, алайда бұл сіз үшін бөгет болмауы тиіс.  Мен 
көмек көрсетудің, бөлісудің маңыздылығын, басқа 
адамның әлемі қандай болатынын көрсін деп қайы-
рымдылық жобаларына балаларымды алып баруға 
тырысамын. Игі іс жасау — бұл адамның өмірінде бір 
рет қабылдайтын шешім, одан соң артық сұрақтар қой-
ылмауы тиіс. 

Вы задействованы в социальных проектах, интересу-
етесь искусством, занимаетесь благотворительно-
стью. Кажется, что у Вас больше времени в сутках, 
чем 24 часа. Поделитесь секретами продуктивности 
с нашими читателями. 
У меня есть свой онлайн-курс, в котором я рассказы-
ваю, как планирую время. Я всегда знаю, что я буду 
делать каждый день. Мне кажется, что у каждого чело-
века должна быть «дорожная карта». Если ты просы-
паешься и не знаешь, чем будешь заниматься сегодня, 
на следующей неделе, месяце, году, то результата не 
будет. Для меня самое ценное — это мое время. Я лю-
блю, чтобы каждый час приносил мне пользу. 
Вы занимаетесь благотворительными проектами и 
много помогаете людям. Как Вам кажется, что прив-
несла в Вашу жизнь благотворительность? Что по-
советуете тем, кто хочет начать делать добрые 
дела? 
Хочешь помогать — начинай прямо сейчас. Если чело-
век говорит много «хочу», но не действует — он еще не 
созрел для принятия решения. Просто начните здесь и 
сейчас. Возможно, не каждый встретит вашу помощь с 
благодарностью, но это не должно вас останавливать. 
Я стараюсь брать своих детей на благотворительные 
проекты, чтобы они понимали, как важно помогать и 
делиться, и видели, каким бывает мир другого челове-
ка. Делать добро — это решение, которое принимает 
человек раз и навсегда, и он не задает лишних вопро-
сов. 

«Я люблю, чтобы каждый 
час приносил мне пользу
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Қазіргі таңда Сіз әлеуметтік желілерде өз жобала-
рыңызды өте белсенді жүргізіп келесіз. Әлеуметтік 
желілер Сіздің өміріңіздің қандай бөлігін алып отыр? 
Бұл бір ойын-сауық түрі және уақыт талабына сай 
болу ма, әлде олардың іскерлік негіздемесі бар ма? 
Мысалы, YouTube-ты мен отбасылық мұрағат үшін 
ашқанмын. Instagram-да табыс таба бастаймын деп ой-
ламаппын, ал бүгінде ол — менің бизнесім үшін плат-
форма және сонымен бірге менің аудиторияммен бай-
ланыс құралым, менің дауысым, менің өз болмысымды 
көрсету мүмкіндігім. Бұл — менің өмір сүру салтым. 
Бір жағынан, гаджеттер еркіндігімізді алып қойды. 
Екінші жағынан, уақыт талабына сай болу керек. Әлеу-
меттік желілерде әр сөзің үшін, іс-әрекетің үшін жауап 
беретініңді түсіну қажет. 
Әр ана үшін өз балалары туралы әңгімелеу бір ғани-
бет. Даниал мен Диана туралы айтып берсеңіз. 
Даниал қазірдің өзінде өзінің бизнес идеялары, табыс 
табу көздері туралы ойланып жүр. Ол киберспортпен 
айналысады, бірдеңелерді сатып, инвестициялар жа-
сауға тырысып жүр. Даниал Оксфорд университетіне 
оқуға түсіп кетсе деп армандаймыз. Диана өзі Хорео-
графия академиясына түсті. Ол сәтте мен оның қасын-
да бола алмадым, ал ол жерге оқуға түсу оңай емес еді. 
Бұл іс Диананың қолынан келді. Ол қазақ тілінде оқы-
татын сыныпқа түсті, өйткені бұл маңызды: бала өз ана 
тілін, мемлекеттік тілді білуі тиіс.  Сонымен бірге оның 
поэзияға да қызығушылығы бар. Әр ата-ананың міндеті 
— толыққанды, жауапты, білімді адамды өсіру. Басты-
сы — бұл балалардың бойына еңбекке деген сүйіспен-
шілікті сіңдіру, қиындықтарды жеңе білуді үйрету және 
олардың барлық бастамаларында қолдау көрсету. 

Динара, Сіздің кестеңізде барлығы тығыз жоспар-
ланған. Осындай күн тәртібінде бос уақыт бола ма? 
Бос уақытты қалай өткізгенді ұнатасыз?
Мен ұшақта өткізген уақытты жақсы көрем. Сыртта бо-
лып жатқандардан бейхабарсың, босаңсуға болады. 
Кітап оқу, фильм қараудан ләззат аласың. Жай демалыс 
күндері біз үйде отырмаймыз. Шаңғы тебеміз, киноға 
барамыз, серуендейміз. Бойыңда қуат барда, жұмыс 
жасап, белсенді болу қажет. 
21 ғасырда жетістікке қалай жетуге болады? Әдет-
тегідей уақыт талабына сай болу керек пе? 
Жалпы талап қоюдан талмау керек. Мен бір кездері 
жетістікке жетіп, танымал болған, алайда уақыт өте 
босаңсуға жол берген адамдарды танимын. Өмір де-
ген төбешік, оған өрмелеп шығасың, алайда әрі қарай 
дамымасаң, төбешіктен төменге қарай сырғып түсесің. 
Үнемі жаңа белестерге ұмтылыңыз, сонымен бірге, ру-
хани және менталды жағынан бай болыңыз. 
Айтыңызшы, «Хан Шатыр» СОО-да қаншалықты 
жиі боласыз? 
«Хан Шатыр» мен «Бәйтерек» — бұлар елордамыздың 
танымал ғимараттары, бас қала символдары және ту-
ристерді тартатын орындар. Әрине, мен де менің туы-
старым да «Хан Шатырда» жиі  боламыз, сондай-ақ, 
Sky Beach Club-та демалғым келеді. 
Біздің оқырмандарымыз бен сауда-ойын-сауық орта-
лығының қонақтарына не тілер едіңіз? 
Өзін-өзі дамытуды тілеймін. Әрбір қазақстандық аза-
мат білімді болғанын қалаймын. Бұрын біз 21 ғасырдың 
мүмкіндіктерін бағаламаппыз. Ең бастысы: оқыңыз, да-
мыңыз, мақсат қойып, оларға қол жеткізіңіз. 

Сегодня Вы очень активно ведете свои проекты в 
социальных сетях. Какую часть жизни занимают со-
цсети? Развлечение и дань тенденциям времени или 
одна из бизнес-основ?
YouTube, например, я открывала как семейный архив. 
Не думала, что в Instagram начну зарабатывать, а сегод-
ня это платформы для моего бизнеса и одновременно 
связь с моей аудиторией, мой голос, мое самовыраже-
ние. Это образ моей жизни. С одной стороны, гаджеты 
забрали нашу свободу. С другой стороны, очень важно 
идти в ногу со временем. Важно понимать, что в соци-
альных сетях нужно быть ответственным за все свои 
слова и действия.
Для любой мамы наслаждение говорить о своих де-
тях. Расскажите, пожалуйста, о Даниале и Диане. 
Даниал уже сейчас задумывается о своих бизнес-иде-
ях, о монетизации. Увлекается киберспортом, пыта-
ется что-то продавать и инвестировать. Наша мечта, 
чтобы Даниал поступил в Оксфордский университет. 
Диана самостоятельно поступила в Академию хорео-
графии. Так получилось, что я не смогла быть рядом в 
этот момент, а поступление было очень тяжелым. Диа-
на справилась. Она пошла в класс с казахским языком 
обучения, потому что это важно: знать свой родной 
государственный язык. А еще она увлекается поэзией. 
Задача каждого родителя — вырастить человека само-
достаточным, ответственным, образованным. Главное 
— это прививать детям любовь к труду, учить преодо-
левать сложности и поддерживать их во всех начина-
ниях. 

Динара, у Вас очень плотный график. Есть ли в та-
ком режиме свободное время? Как любите его прово-
дить?
Я обожаю время в самолете. Ты отключен от внешних 
процессов, ты можешь расслабиться. Наслаждаешься 
книгой, просмотром фильма. В обычные выходные 
мы никогда не сидим дома. Катаемся на лыжах, идем 
в кино, гуляем. Пока есть энергия, нужно работать и 
быть активными.
Как добиваться успеха в 21 веке? Как всегда быть на 
волне времени? 
Не терять волну вообще. Я знаю людей, которые были 
популярны и успешны, но в одно время расслабились. 
Жизнь — это горка, ты взбираешься по ней, а если 
дальше не развиваешься, то скатываешься с нее. Все 
время стремитесь к новым вершинам, а еще будьте ду-
ховно и ментально богатыми. 
Расскажите, пожалуйста, как часто бываете в ТРЦ 
«Хан Шатыр»? 
«Хан Шатыр» и «Байтерек» — это знаковые соору-
жения столицы, символы города и место притяжения 
туристов. Конечно, часто бываю в «Хан Шатыр» и все 
мои родные, а еще очень хочу отдохнуть в Sky Beach 
Club. 
Чего бы Вы пожелали нашим читателям и гостям 
торгово-развлекательного центра?
Я желаю саморазвития. Я хочу, чтобы каждый казах-
станец был образованным. Раньше мы недооценивали 
возможности 21 века. Самое главное: обучайтесь, раз-
вивайтесь, ставьте цели и достигайте их. 

Үнемі жаңа белестерге ұмтылыңыз, сонымен бірге, 
рухани және менталды жағынан бай болыңыз. 

Все время стремитесь к новым 
вершинам, а еще будьте духовно 

и ментально богатыми. 

«Үнемі жаңа белестерге ұмтылыңыз, сонымен бірге, «Үнемі жаңа белестерге ұмтылыңыз, сонымен бірге, 
рухани және менталды жағынан бай болыңыз. 

«
рухани және менталды жағынан бай болыңыз. 

«и ментально богатыми. «и ментально богатыми. 

Фотограф: Мирас Баянов



Наурыз — Жер бетіндегі ең көне мерекелердің бірі. 
Оны бес мың жылдан астам уақыт бойы көптеген 
Азия елдері көктем және табиғаттың жаңару мере-
кесі ретінде тойлап келеді. 2010 жылы БҰҰ Бас Ассам-
блеясы мерекеге халықаралық мәртебе беру туралы 
қарар қабылдады. Бұл мереке Қазақстанда ерекше 
құрметпен атап өтіледі. 
Қазақ халқында Наурыз тойы қаншалықты берекелі 
өтсе, жыл да соншалықты ырысқа толы болады де-
ген ырым қалыптасқан. Міне сондықтан бұл мереке 
салт-дәстүрге бай. Мерекенің сәнін келтіретін басты 
ерекшелігі — наурыз көже. Наурызда үйге қонақ шақы-
рып, өзің де жеті үйден ауыз тиіп шығуың керек.  Қала-
ның бас көшелерінде ақ киіз үйлер тігіліп, концерттер 
қойылады, спорттық шаралар, ойындар ұйымдастыры-
лады. 
«Хан Шатыр» СОО әлемдегі ең үлкен шатыр ретін-
де көктем мерекесін береке-бірлікпен атап өту үшін 
қала тұрғындарының басын қосады. Сіз мұнда ұлттық 
нақыштағы сыйлықтар алсаңыз болады. Мысалы, отан-
дық бренд BALAUSA JEWELRY-дің әдемі зергерлік бұй-
ымдарын сыйласаңыз болады. Бұл бренд 2010 жылдан 
бері сәтті дамып келеді және ұлттық нақыштағы ерек-
ше дизайны бар бұйымдарды ұсынады. 
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Наурыз — один из самых древних праздников на Зем-
ле. Отмечается он уже более пяти тысяч лет мно-
гими народами Азии как праздник весны и обновления 
природы. В 2010 году Генеральная Ассамблея ООН при-
няла резолюцию, утвердив праздник в статусе меж-
дународного. С особым почтением празднуют его в 
Казахстане.
В казахском народе повелось: чем щедрее будет от-
мечен праздник Наурыз, тем благополучнее пройдет 
год. Отсюда — изобилие праздничных обычаев. Не-
пременным атрибутом праздника считается блюдо на-
урыз-коже. В Наурыз каждый должен пригласить в дом 
гостей, а также обязательно самому побывать в семи 
домах. Главные улицы городов во время праздников 
украшают белые юрты, проводятся концерты и спор-
тивные выступления, игры.
ТРЦ «Хан Шатыр» как самый  большой шатер в мире 
собирает горожан, чтобы с душой и теплом отпразд-
новать главный весенний праздник. Здесь вы сможе-
те и приобрести подарки в национальной тематике. 
Например, подарить красивые ювелирные украше-
ния казахстанского бренда BALAUSA JEWELRY. Бренд 
успешно развивается с 2010 года и представляет изде-
лия оригинального дизайна с  национальными нотами.

SAFI — это пространство на территории «Хан Шатыр», 
в котором хранятся настоящие произведения искус-
ства. Панно, украшения, сувениры, в которых сочета-
ются национальные традиции и мастерство народных 
умельцев. 
Колье, серьги, браслеты — казахстанский бренд ди-
зайнерских ювелирных изделий из серебра DIMASH 
SILVER предлагает большой выбор украшений в наци-
ональном стиле. 
А на островке NATIONAL SOUVENIR вы найдете суве-
нирную продукцию с элементами национальной атри-
бутики, которая послужит отличным подарком к лю-
бым праздникам и торжествам.

SAFI — бұл «Хан Шатыр» аумағындағы нағыз өнер 
туындылары сақталған кеңістік. Мұнда ұлттық дәстүр-
лер мен ұсталардың шеберлігі үйлесімділік тапқан 
паннолар, әшекейлер, сувенирлерді таба аласыз.
Алқалар, сырғалар, білезіктер — күмістен жасалған ди-
зайнерлік зергер бұйымдарының қазақстандық бренді 
DIMASH SILVER ұлттық стильдегі әшекейлердің алуан 
түрін ұсынады.  
Ал NATIONAL SOUVENIR «аралшық» сату алаңында сіз 
кез келген мереке мен салтанатқа тамаша сыйлық бо-
латын ұлттық нақыштағы сувенир өнімдерін таба ала-
сыз. 

Наурыз - көктемнің басты мерекесі 
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Наурыз - главный весенний праздник

2018 год
2019 год2019 год

DIMASH SILVERSAFI

BALAUSA JEWELRY BALAUSA JEWELRY
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Сәнді сақина-сырғалар ма, әлде қарапайым пусеттер 
ме, гауһар тасты бұйымдар ма, әлде ерекше кафф-
тар ма... Қазір кез келген сырғаны тағуға болады, 

бірақ бұрындары бұлай болмаған.

Эффектные серьги-кольца или скромные пусеты, 
великолепные украшения с бриллиантами или яркие 
каффы…В наше время актуальны любые виды сере-

жек, но так было не всегда. 

БІР НӘРСЕНІҢ ТАРИХЫ / ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЕЩИ

САҚИНАЛАР МЕН ПУСЕТТЕР: 
ӘЙЕЛДЕР ҚАЛАЙ СЫРҒА ТАҒА БАСТАДЫ

КОЛЬЦА И ПУСЕТЫ: КАК ЖЕНЩИНЫ СТАЛИ НОСИТЬ СЕРЬГИ

В первобытных племенах серьги играли роль ри-
туальных и тотемных атрибутов. Серьги носили 
преимущественно мужчины. Украшения защища-
ли главу рода от злых духов, которые могли про-
никнуть в тело человека через уши. 
В Египте серьги носили только люди высокого 
статуса. Мастера древности воплощали в серьгах 
мотивы религиозных культов — изображения жи-
вотных-богов.
Во времена античности представители знати 
стремились продемонстрировать свое богатство 
дорогими украшениями. Гречанки предпочитали 
богатый цветочный декор, массивные дисковые 
серьги. В Риме девушки надевали несколько сере-
жек сразу, чтобы окружающие обратили внима-
ние на их благосостояние. И только рабы носили 
сережку в одном ухе. 
В 13 веке церковь ввела запрет на любые дей-
ствия, связанные с изменением тела, поэтому в 
Средневековье серьги носили воры, разбойники, 
пираты.

Алғашқы қауым тайпаларында сырға жора 
және тотем атрибуттары болған. Сырғаны 
негізінен ерлер таққан. Сәнді бұйым тай-
па басшысын құлақ арқылы денеге енетін 
зұлым әруақтардан сақтайды деп сенген.
Мысырда сырғаны тек жоғары лауазымды 
тұлғалар таққан. Ежелгі ұсталар сырғаға 
діни нанымдарына сәйкес аң-құдайлары-
ның бейнелерін нақыштаған.  
Ежелгі заманда ақсүйек өкілдері өз бай-
лығын қымбат сәнді бұйымдар арқылы көр-
сетуге тырысқан. Грек әйелдері бай гүлді 
нақыштарға, шомбал дискілі сырғаларға 
құмар болған. Рим қыздары болса, айнала-
сындағылардың назарын өзінің дәулетіне 
аудару үшін бірнеше сырғаны бірден таққан. 
Тек құлдар ғана сырғаны бір құлағына ғана 
таққан. 
13 ғасырда шіркеу денені өзгерту әрекетіне 
тыйым салғандықтан, Орта ғасырда сырға-
ны тек ұры, қарақшылар ғана тағатын болды.   

Источник фото: ресурсы Internet

Эпоха Возрождения — время расцвета культуры. В моду 
вновь входят жемчуг, камни, подвески, популярна морская 
тематика в украшениях. Иметь красивые серьги хотели 
все, поэтому обычные граждане носили их с поддельны-
ми камнями, а высшее сословие предпочитало драгоцен-
ные камни. В фаворитах у дам того времени были висячие 
серьги-люстры, а еще «жирандоли» — по форме они напо-
минают подсвечник или фонтан в несколько струй.
Во времена классицизма актуальны лаконичные сережки 
в античных мотивах. Европейские и русские аристократки 
19 века носили серьги с геммами и камеями, филигранью.
Искусные казахские серьги выполняли роль амулета, гово-
рили о происхождении и семейном положении. Серьги на-
девали девушкам перед свадьбой. Иногда казахи надева-
ли серьгу в ухо долгожданным наследникам рода. Серьгу 
нужно было носить до пяти лет. 
В 20 веке появились серьги-гвоздики, клипсы. Из основных 
тенденций на первый план выходит лаконичность и повто-
ряющиеся мотивы. Статусность сережек отходит на даль-
ний план, уступая место личному самовыражению. 
Современные серьги — это настоящее ювелирное искус-
ство сочетания различных материалов, технологий и кам-
ней. Сегодня выбор серег, уместное стилевое сочетание и 
дизайн — дань моде и воплощение эстетического вкуса. 

Қайта өркендеу дәуірі — мәдениеттің гүлденген шағы. 
Інжу, тастар, алқалар қайта сәнге айналады, сәнді бұй-
ымдарда теңіз тақырыбы кеңінен таралады. Барлығы 
әдемі сырға таққысы келді, сондықтан қарапайым аза-
маттар жасанды тастары барын тақса, байлар асыл та-
стары бар бұйымдар тақты. Сол заман әйелдерінің фа-
вориті салбыраған аспашам-сырғалар мен пішіні шам 
қойғыш немесе бірнеше ағынды субұрқаққа ұқсайтын  
«жирандоли» болды.
Классицизм дәуірінде антикалық нақыштағы жинақы 
сырғалар сәнді болды. 19 ғасырдың Еуропа және орыс 
аристократ әйелдері гемма және камеясы, филиграны 
бар сырғалар тақты.
Зергерлік қазақша сырғалар тұмар іспеттес болған, 
олар әйелдің шыққан тегін, отбасылық жағдайын біл-
дірген. Сырғаны қыздарға ұзатар алдында таққан. Кей-
де сырғаны көптен күткен балаға да таққан. Бала сы-
рғаны бес жасына дейін тағатын болған.   
20 ғасырда шеге-сырғалар, клипсілер шықты. Басты 
назар жинақылық пен қайталанатын нақыштарға ауда-
рылды. Сырғаның мәртебені көрсетудегі рөлі бәсеңсіп, 
ол өзін-өзі көрсету құралына айналды. Заманауи сы-
рға — бұл әртүрлі материалдарды, технологиялар мен 
тастарды үйлестіре білуді талап ететін нағыз зергерлік 
өнері. Қазіргі таңда сырға таңдау, орынды стильдік үй-
лесімділік пен дизайн — сән талабы және эстетикалық 
талғамның көрінісі. 

Маған сырға таққан әйелдер қатты ұнайды. 
Олар әйел бейнесін жақсы толықтырып тұрады.

Кристиан Диор

Мне очень нравятся женщины в серьгах. 
Они придают облику завершенность. 

Кристиан Диор

«Московский ювелирный завод»

«ЭПЛ. 
Якутские 

бриллианты»

SWAROVSKI

SWAROVSKI

SWAROVSKI

PANDORA

PANDORA

ALDO  
ACCESSORIES

MANGO
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Наурыз айы — ерке көктем жаршысы. Көңіл күйіміз кө-
теріліп, таза ауада көбірек серуен құрып, табиғат аясына 
шыққың келетін шақ. 8 Наурыз мерекесінде барлық әйелдер 
өздерін ерекше сұлу, нәзік сезеді. 8 Наурызға әдемі сыйлық 
алғысы келмейтін әйелді табу қиын. Сіздер үшін әжелер, ана-
лар, апалар мен сүйікті қыздарыңызға осы керемет көктем 
мерекесінде сыйлық идеяларын ұсынамыз.  

Март — начало теплой ласковой весны. Улучшается настроение, 
хочется больше проводить времени на свежем воздухе, выезжать 
на природу. В праздник 8 Марта все женщины чувствуют себя 
самыми красивыми и самыми женственными. Сложно найти ту, 
которая не мечтает получить приятный подарок на 8 Марта. Для 
вас идеи подарков для бабушек, мам, сестер, любимых девушек к 
самому чудесному весеннему празднику. 

8 МАРТА:
ПОДАРКИ САМЫМ ЛЮБИМЫМ

8 НАУРЫЗ:
ЕҢ СҮЙІКТІЛЕРІМІЗГЕ СЫЙЛЫҚТАР

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР YVES SAINT 
LAURENT, BEAUTYMANIA

БУКЕТ, ROSE FLOWER STUDIO

СУМКА, CHARLES&KEITH

ЧАСЫ TISSOT T-MY LADY, TISSOT ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР MON GUERLAIN EAU DE PARFUM, 
MON AMIE

ПУСЕТЫ ИЗ БЕЛОГО ЗОЛОТА С БРИЛЛИАНТАМИ, 
«ЭПЛ. ЯКУТСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ»

КОЛЬЦО C 
БРИЛЛИАНТАМИ 

R2017-R308348DIA, 
«МОСКОВСКИЙ 

ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД»

СМАРТ-ЧАСЫ APPLE WATCH SERIES 6 GPS, 
SULPAK

ПАЛЬТО, TOMMY 
HILFIGER

АРОМАТ NARCISO RODRIGUEZ 
MUSC NOIR 2021, MON AMIE

УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
ПОМАДА ROUGE 

VOLUPTE ROCK’N SHINE, 
MON AMIE

ПЛАНШЕТ APPLE IPAD PRO 12.9, SULPAK

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР EVA MOSAIC WOW, 
MON AMIE

СТАЙЛЕР ДЛЯ ВОЛОС 
PHILIPS BHB87600, SULPAK

КНИГА, MARWIN 

НАБОР КИСТЕЙ ДЛЯ 
МАКИЯЖА, INGLOT

ПРИБОР ДЛЯ 
УХОДА ЗА 

КОЖЕЙ ЛИЦА 
D688, BORKКОЛЛЕКЦИЯ УХОДОВЫХ СРЕДСТВ С КАРИТЕ, 

L’OCCITANE

БЭНГЛ-БРАСЛЕТ 
«РОЗОВЫЙ ВОДОВОРОТ», 

PANDORA

СУМКА, 
ARMANI 

EXCHANGE

СТОЛОВЫЙ СЕРВИЗ PALME, MADAME COCO

РЮКЗАК, 
CARPISA
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Көктем мен оның жаршысы — наурыз айы — жаңа 
топтамалар бастау алып, жеңіл бейнелерге дай-
ындалатын кезең.  Елордамызда наурыз айы әлі 
де қысты еске салса да, барша жұрт көктемге киім 
үлгілерін жаңартып, сәнді топтамалардан шабыт 
алып, жаңа бейнелер құрастыра бастайды. Көктемгі 
шопинг қазірдің өзінде сіздер үшін «Хан Шатыр» 
СОО-да! 

Весна и ее начало — март — старт новых коллек-
ций и подготовка к легким образам. Несмотря на то 
что март в столице еще немного напоминает зиму, 
все начинают обновлять свой весенний гардероб, 
вдохновляться модными коллекциями, подбирая 
новые образы. Весенний шопинг уже для вас в ТРЦ 
«Хан Шатыр»! 

КӨКТЕМ 2021: 
ЖАҢА ТОПТАМАЛАР МЕН ЖАҢА ТРЕНДІЛЕР 

ВЕСНА 2021: НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ И НОВЫЕ ТРЕНДЫ

ZARA MARC O’POLO TOMMY HILFIGER

STRADIVARIUS

MANGO

CHARLES&KEITH

TOMMY HILFIGER

TOMMY HILFIGER

MANGO

ZARA MAN CHARLES&KEITH

MASSIMO DUTTI

MOTIVI

PULL&BEAR MASSIMO DUTTI

PULL&BEAR

MASSIMO DUTTI

ZARA

ZARA

MANGO

MANGO

MASSIMO DUTTI
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ТОНАЛЬНЫЙ ФЛЮИД YVES 
SAINT LAURENT ENCRE DE PEAU 

ECLAT, BEAUTYMANIA 
В составе кушона lipophilic active 
— новейший ингредиент, кото-
рый впервые был использован 
для захвата частиц пыли в кос-
мосе. Увлажняет кожу, питает и 
дарит сияние благодаря мерца-
ющим частицам.

ФИКСАТОР МАКИЯЖА C ЭФФЕК-
ТОМ МЕРЦАНИЯ, INGLOT

Надолго фиксирует макияж и 
дарит безупречное сияние коже. 
Витамин В3 обеспечивает увлаж-
ненность. Обогащен полезными 
ухаживающими ингредиентами. 

СОВЕРШЕНСТВУЮЩИЙ КРЕМ 
«ПИОН», L’OCCITANE

Бархатистый крем с комплексом 
пиона адаптируется к разным 
типам кожи. Доказан эффект 
мгновенного сияния. 
Кожа невероятно мягкая и ув-
лажненная после использования 
продукта. 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ БАЗА ПОД 
МАКИЯЖ GUERLAIN L’OR, 

MON AMIE
Уникальное средство в новой 
магической формуле: велико-
лепная основа под макияж с кру-
пицами чистейшего 24-каратно-
го золота. Кожа словно излучает 
божественное сияние. Она ста-
новится гладкой, эластичной и 
шелковистой.

КӨКТЕМ — СҰЛУЛЫҚ КЕЗЕҢІ: 
ТЕРІНІ ҚАЛАЙ ЖЫЛТЫРАТАМЫЗ

ВЕСНА — ВРЕМЯ КРАСОТЫ: 
КАК ПОДАРИТЬ КОЖЕ СИЯНИЕ

Здоровая кожа — неизменный тренд. А весной хочется иметь 
красивую, сияющую, здоровую, увлажненную кожу. Для вас про-
дукты декоративной и уходовой косметики, которые помогут 
вашей коже сиять.

Сау тері — бұлжымас тренд. Ал көктемде теріміздің әдемі, 
жарқыраған, сау, ылғалды болғанын қалаймыз. Сіздер үшін 
теріңізді жылтыратуға көмектесетін декоративті және күтім 
косметикасының өнімдерін ұсынамыз.

ТОНАЛДЫ ФЛЮИД YVES SAINT 
LAURENT TENCRE DE PEAU ECLAT, 

BEAUTYMANIA
 Lipophilic active кушонының 
құрамында алғашқы рет ға-
рышта тозаң бөлшектерін теру 
үшін қолданылған жаңа ингре-
диент бар. Өнім теріні ылғалдан-
дырады, нәрлендіреді және жыл-
тыратады.  

ЖЫЛТЫРЛАТУ ҚАСИЕТІ БАР МА-
КИЯЖ ФИКСАТОРЫ, INGLOT

Бет бояуын ұзаққа дейін ұстап 
тұрады және теріні мінсіз жарқы-
ратады. В3 дәрумені ылғал-
дылықпен қамтамасыз етеді. 
Құрамында пайдалы күтім ин-
гредиенттері бар.

«ПИОН» КЕМЕЛДЕНДІРУШІ 
КРЕМІ, L’OCCITANE

Пион жиынтығы бар нәзік крем 
әртүрлі теріге бейімделеді. Бір-
ден жарқырату қасиеті дәлел-
денген. Өнімді пайдаланғаннан 
соң, тері аса жұмсақ және ылғал-
ды болады.

МАКИЯЖ АСТЫНА ЫЛҒАЛДАН-
ДЫРУШЫ НЕГІЗ, GUERLAIN L’OR, 

MON AMIE
Жаңа ғажап формуласы бар 
ерекше құрал: 24 караттық таза 
алтын түйіршіктері бар макияж 
астына арналған тамаша негіз. 
Тері керемет жарқырап салады 
және тегіс, иілгіш және жібектей 
болады.

ПАЛЕТКА ТЕНЕЙ ДЛЯ ВЕК 
LANCOME HYPNOSE, MON AMIE
Палетка Hypnоse Drama — это 
пять идеально гармонирующих 
друг с другом оттенков для соз-
дания дневного и вечернего 
образа. Естественные оттенки 
открывают безграничные воз-
можности для создания сияю-
щего макияжа. 

ПАЛЕТКА ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ 
THE CALI CONTOUR SMASHBOX, 

MON AMIE
В палетку для контурирования 
входят шесть насыщенных и 
универсальных оттенков хай-
лайтера, бронзера и румян. 
Можно создать естественный 
макияж и одновременно до-
биться роскошного сияния 
кожи. 

КИСТОЧКА-ХАЙЛАЙТЕР YVES 
SAINT LAURENT TOUCHE ECLAT, 

BEAUTYMANIA  
Культовое косметические сред-
ство, используемое знамени-
тостями и моделями — ки-
сточка-хайлайтер Touche Eclat. 
Мгновенно устраняет признаки 
усталости и освежает лицо. 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТ-
КА POWER 10 FORMULA GF 

EFFECTOR, IT’S SKIN
Активный компонент — экс-
тракт гриб Майтаке — повы-
шает иммунитет кожи и помо-
гает клеткам ускорить процесс 
регенерации. Сыворотка мгно-
венно освежает кожу. 

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ DAZZLE GLASS, 
MAC

Ослепительный блеск делает 
губы выразительными. Круп-
ные перламутровые частицы 
отражают и преломляют свет, 
придавая губам объемное си-
яние и яркий кристаллический 
блеск. 

LANCOME HYPNOSE АРНАЛҒАН 
ҚАБАҚ ДАЛАПТАРЫНЫҢ ПА-

ЛЕТКАСЫ, MON AMIE
Hypnоse Drama палеткасы — 
бұл күндізгі және кешкі бейне-
лерді сомдауға арналған бір-
бірімен тамаша үйлесетін бес 
реңк. Табиғи реңктер жылтыр 
макияж жасау үшін шексіз мүм-
кіндіктерге жол ашады.

THE CALI CONTOUR SMASHBOX, 
MON AMIE ТЕРІНІ ЖЫЛТЫ-
РАТУҒА АРНАЛҒАН ПАЛЕТКА, 

MON AMIE
Контурлау палеткасына хай-
лайтер, бронзер және бет да-
лабының қанық және әмбебап 
алты реңкі кіреді. Табиғи маки-
яж жасауға да, сонымен бірге 
теріні керемет жылтыратуға да 
болады.

YVES SAINT LAURENT TOUCHE 
ECLAT ҚЫЛҚАЛАМ-ХАЙЛАЙ-

ТЕРІ, BEAUTYMANIA
Танымал тұлғалар мен модель-
дер қолданатын атақты косме-
тикалық құрал — Touche Eclat 
қылқалам-хайлайтері. Бір сәтте 
шаршау белгілерін жойып, бет-
ті сергітеді.

POWER 10 FORMULA GF 
EFFECTOR, ЫЛҒАЛДАНДЫ-

РУШЫ САРЫСУЫ, IT’S SKIN
Белсенді бөлігі — Майтаке 
саңырауқұлақтарының сығын-
дысы — тері иммунитетін арт-
тырып, жасушаларды қайта 
қалпына келтіреді. Сарысу бір 
сәтте теріні сергітеді.

DAZZLE GLASS ЕРІН ЖЫЛТЫ-
РАҒЫ, MAC

Көздің жауын алатын жылты-
рақ ерінді айқын етеді. Жарық 
түскен ірі жылтыр бөлшектері 
сәуле шашып, ерінді ұлғайта 
жарқыратады да, жарқын кри-
сталды жылтыр береді.

дылықпен қамтамасыз етеді. 

ден жарқырату қасиеті дәлел-
денген. Өнімді пайдаланғаннан 

ды болады.

Жаңа ғажап формуласы бар 
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Көктемде әрдайым жаңа жоспар құрып, қала сыр-
тына шығып, спортпен айналысқың келеді. Нағыз 
белсенді уақыт өткізетін кез! Біз сіздер үшін өмірдің 
кез келген жағдайына лайық аса танымал және ең 
ыңғайлы кроссовкаларға шолу жасадық.

СПОРТТЫҚ ДАЙЫНДЫҚ: 
КРОССОВКАЛАРДЫҢ ҮЗДІК МОДЕЛЬДЕРІ
СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА: ЛУЧШИЕ МОДЕЛИ КРОССОВОК

Весной всегда хочется браться за новые планы, вы-
езжать за город, заниматься спортом. Самое время 
активному времяпрепровождению! Мы решили под-
готовить для вас обзор наиболее популярных и са-
мых удобных кроссовок на все случаи жизни. 

U-RUN-XLLL TRAINERS ӘЙЕЛ-
ДЕР КРОССОВКАЛАРЫ, OYSHO
Жүгіруге арналған модель. Та-
баны сырғуға жоғары кедергі 
келтіреді және соққыны жақ-
сы қабылдайды. Кроссовкалар 
жеңіл ауа өткізгіш матадан ті-
гілген.

ЖЕНСКИЕ КРОССОВКИ U-RUN-
XLLL TRAINERS, OYSHO 
Специализированная модель 
для бега. Подошва обеспечи-
вает высокое сопротивление 
скольжению и поглощает уда-
ры. Кроссовки выполнены из 
легкой дышащей ткани. 

NIKE AIR MAX BOLT ЕРЛЕР КРОС-
СОВКАЛАРЫ, «СПОРТМАСТЕР»
Nike Air Max Bolt кроссовкалары 
— ыңғайлы жүгіру үшін тапты-
рмас дүние. Пеноматериалдан 
жасалған ұлтарағы қосымша 
амортизациямен қамтамасыз 
етеді. Аяқ киімнің тор көзді үсті 
ауа айналымын қамтамасыз 
етеді.

МУЖСКИЕ КРОССОВКИ NIKE 
AIR MAX BOLT, «СПОРТМА-
СТЕР»
Кроссовки Nike Air Max Bolt — 
то, что нужно для комфортного 
бега. Стелька из пеноматериала 
обеспечивает дополнительную 
амортизацию. Сетчатый верх 
обуви обеспечивает циркуля-
цию воздуха. 

SKECHERS D’LITES-GLAMOUR 
FEELS ӘЙЕЛДЕР КРОССОВКА-
ЛАРЫ, «СПОРТМАСТЕР»
Ерекше және танымал крос-
совкалар моделі — D’Lites-
Glamour Feels. Бұл спорттық 
стильдің керемет тамамдалуы. 
Перфорациясы бар ұлтарақ та-
бан пішінін қайталайды да, се-
руендеу кезінде жайлылықпен 
қамтамасыз етеді. Көлемді та-
баны жүру кезінде соққыны 
жұмсартуға көмектеседі.

ЖЕНСКИЕ КРОССОВКИ 
SKECHERS D’LITES-GLAMOUR 
FEELS, «СПОРТМАСТЕР»
Эффектная и узнаваемая мо-
дель кроссовок — D’Lites-
Glamour Feels. Это идеальное 
завершение спортивного об-
раза. Cтелька с перфорацией 
повторяет форму стопы, га-
рантируя комфорт во время 
прогулок. Объемная подошва 
помогает смягчать удары при 
ходьбе.

TENSOR БАЛАЛАР КРОССОВ-
КАЛАРЫ, ADIDAS KIDS
Tensor балалар кроссовкала-
ры сыртта да, орын-жай ішінде 
де белсенді қимыл-қозғалысқа 
лайық. Оңай киіліп, шешіледі. 
Тұтас табаны берік материал-
дан жасалған. 

ДЕТСКИЕ КРОССОВКИ TENSOR, 
ADIDAS KIDS
Детские кроссовки Tensor под-
ходят для активностей как на 
улице, так и в помещении. Лег-
ко расстегиваются и надевают-
ся. Цельная подошва выполне-
на из прочного материала. 

AX2R COMFORT БАЛАЛАР 
КРОССОВКАЛАРЫ, ADIDAS KIDS
Бұл жас саяхатшыларға ар-
налған кроссовкалар. Жа-
бысқағы бар белдікшесі мен 
иілгіш баулары баланың аяқ 
киімді киюін жеңілдетеді. Аяқ 
киімнің ендірмесі бар текстиль 
үсті бала табанын қолдап тұра-
ды және қорғайды

ДЕТСКИЕ КРОССОВКИ AX2R 
COMFORT, ADIDAS KIDS
Это кроссовки для юных путе-
шественников. Удобный реме-
шок на липучке и эластичная 
шнуровка облегчают для ре-
бенка надевание. Текстильный 
верх со вставками поддержи-
вает и защищает детскую стопу. 

OZWEEGO CELOX ӘЙЕЛДЕР 
КРОССОВКАЛАРЫ, ADIDAS
Ozweego — аса ыңғайлы крос-
совкалар. Бұл модельдің тілім-
дері және тор көзді астары бар 
текстильді үсті желдетумен 
және ыңғайлылықпен қамта-
масыз етеді. Adiprene+ аморти-
зациясы бар бұдырлы аралық 
табаны күні бойы жайлы сезіліп 
тұрады. 

ЖЕНСКИЕ КРОССОВКИ 
OZWEEGO CELOX, ADIDAS
Ozweego — ультракомфорт-
ные кроссовки. Текстильный 
верх этой модели с прорезями 
и сетчатой подкладкой обе-
спечивают вентиляцию и ком-
форт. Рельефная промежуточ-
ная подошва с амортизацией 
Adiprene+ приятно ощущается 
в течение всего дня.

KUNG FU PANDA ZIG KINETICA 
КРОССОВКАЛАРЫ, REEBOK
Кунг-Фу Панданың қайтпас қай-
сар рухы дизайнерлердің осы 
кроссовкаларды шығаруына 
шабыт берген. Қаңқасындағы 
Zig Energy Shell амортизация-
лағыш аралық табаны жылдам 
әрі оңай жүруге көмектеседі. 

КРОССОВКИ KUNG FU PANDA 
ZIG KINETICA, REEBOK 
Несгибаемый боевой дух Кунг-
Фу Панды вдохновил дизай-
неров на создание кроссовок. 
Амортизирующая промежу-
точная подошва в каркасе Zig 
Energy Shell помогает быстро и 
легко передвигаться.

UA HOVR MACHINA ЕРЛЕР 
КРОССОВКАЛАРЫ, UNDER 
ARMOUR 
Бұл технологиялық аяқ киім 
арнайы жүгірушілер үшін жа-
салған: модель смартфондағы 
қосымшаға қосылады да, жыл-
дамдықты, қашықтықты, қа-
дам ұзындығы мен басқа да 
мәліметтерді көрсетеді. 

МУЖСКИЕ КРОССОВКИ UA 
HOVR MACHINA, UNDER 
ARMOUR 
Эта технологичная пара созда-
на специально для бегунов: 
модель синхронизируется с 
приложением на смартфоне и 
показывает скорость, дистан-
цию, длину шага и другие дан-
ные. 

FRESH FOAM ROAV TEE SHIRT 
ЕРЛЕР КРОССОВКАЛАРЫ, NEW 
BALANCE
Модельдің үсті аяққа жабысып 
тұрады да, оны жақсы ұстап 
тұрады. Fresh Foam амортиза-
циялаушы табаны аса жұмсақ 
және жеңіл жүгіруді қамтама-
сыз ету үшін жоғары дәлдікпен 
әзірленген. 

МУЖСКИЕ КРОССОВКИ FRESH 
FOAM ROAV TEE SHIRT, NEW 
BALANCE 
Конструкция верха модели 
плотно облегает стопу и обе-
спечивает поддержку. Аморти-
зирующая подошва Fresh Foam 
разработана с высокой точно-
стью для обеспечения сверх-
мягкого и легкого бега.
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СТИЛЬ БОЙЫНША ГИД: 
ЕРЛЕР ІСКЕРЛІК КИІМІ ДҮКЕНДЕРІ 

CLIMBER BC — ведущий производитель 
деловой мужской одежды, обуви и ак-
сессуаров. Весь ассортимент выдержан в 
строгом деловом стиле, но с добавлени-
ем современных деталей. С CLIMBER BC 
вы сможете собрать свой первый дело-
вой гардероб, подчеркнув индивидуаль-
ность. Локация: 1 этаж.

ГИД ПО СТИЛЮ: МУЖСКИЕ МАГАЗИНЫ ДЕЛОВОЙ ОДЕЖДЫ

CLIMBER BC — ерлерге арналған іскерлік киім, 
аяқ киім және аксессуарлардың үздік өндірушісі. 
Барлық киім үлгілері қатаң іскерлік стильде, бірақ 
заманауи бөліктер қоса тігілген. CLIMBER BC-мен 
бірге сіз өзіңіздің алғашқы іскерлік гардеробыңы-
зды жинақтап, өз даралығыңызды көрсете аласыз. 
Орналасқан жері: 1-қабат.

ALTINYILDIZ CLASSICS — турецкий бренд 
деловой одежды. В магазине вы найде-
те костюмы, пиджаки, рубашки, жилеты, 
брюки, галстуки, ремни, запонки. Отли-
чительные черты бренда — уникальный 
крой и невероятно стильные изделия. 
ALTINYILDIZ CLASSICS — воплощение ва-
шего вкуса.  Локация: 1 этаж.

ALTINYILDIZ CLASSICS — түрік іскерлік киім брен-
ді. Дүкенде сіз костюмдер, пиджактар, жейде-
лер, жилеттер, шалбарлар, галстуктер, белдіктер, 
жеңілгектер таба аласыз. Брендінің ерекшелігі — 
бірегей пішу үлгісі мен керемет стильді бұйымдар. 
ALTINYILDIZ CLASSICS — сіздің талғамыңыздың 
көрінісі. Орналасқан жері: 1-қабат.

CAMICISSIMA — популярный итальян-
ский бренд рубашек высокого качества. 
Изделия шьются из хлопковых тканей в 
трех базовых силуэтах: классический, по-
луприлегающий и прилегающий. Прият-
ная ценовая категория и выдержанность 
стиля зарекомендовали бренд в качестве 
одного из лучших в сегменте деловой 
одежды. Локация: 1 этаж.

CAMICISSIMA — жоғары сапалы жейделер шыға-
ратын танымал итальяндық бренд. Бұйымдар 
мақта маталардан үш негізгі сұлбада тігіледі: клас-
сикалық, жартылай жабысқан және жабысқан. 
Жағымды бағасы мен стильдің қатаң сақталуы бұл 
брендіні іскерлік киім сегментінде ең үздіктердің 
бірі ретінде көрсетіп отыр.  Орналасқан жері: 1-қа-
бат.

KANZLER — бренд мужской деловой 
одежды. При создании своих изделий 
он учитывает образ жизни современных 
мужчин. Дизайнеры создают костюмы 
удобные на каждый день, выбирая эколо-
гичные и натуральные ткани. В магазине 
KANZLER вы полностью обновите свой 
деловой гардероб. Локация: 2 этаж.

KANZLER — ерлер іскерлік киім бренді. Өз өнім-
дерін жасау барысында ол қазіргі заман ерлерінің 
өмір салтын ескереді. Дизайнерлер экологиялық 
және табиғи маталарды таңдай отырып, күнделік-
ті киюге ыңғайлы костюмдерді жасап шығарады. 
KANZLER дүкенінде сіз толығымен өз іскерлік гар-
деробыңызды жаңарта аласыз. Орналасқан жері: 
2-қабат.
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KANZLER — ерлер іскерлік киім бренді. Өз өнім-

BAGOZZA — итальянский производитель 
классический и повседневной мужской 
одежды. В магазине представлен широ-
кий выбор костюмов, рубашек, брюк, об-
уви и аксессуаров. Приоритет компании 
— одежда высококлассного качества, что 
позволило BAGOZZA выйти на мировой 
уровень. Локация: 2 этаж.

BAGOZZA — ерлердің классикалық және күн-
делікті киімінің итальяндық өндірушісі.  Дүкенде 
костюмдер, жейделер, шалбарлар, аяқ киімдер 
мен аксессуарлардың кең таңдауы ұсынылған. 
Компанияның басымдылығы жоғары сапалы киім 
өндіру арқылы әлемдік деңгейге көтерілуінде.  Ор-
наласқан жері: 2-қабат.

GLASMAN — один из лидеров по произ-
водству классического мужского костю-
ма. В магазине представлена отвечающая 
модным тенденциям мужская одежда в 
трех стилевых направлениях: деловой 
гардероб, повседневная одежда и вечер-
ние костюмы. Здесь каждый подберет 
удобную одежду для работы или отдыха. 
Локация: 2 этаж.

GLASMAN — классикалық ерлер костюмдерін өн-
діру бойынша көшбасшылардың бірі. Дүкенде сән 
талаптарына жауап беретін үш стильдік бағыт-
тағы ерлер киімі ұсынылған: іскерлік гардероб, 
күнделікті киім және кешке арналған костюмдер. 
Мұнда әркім өзіне жұмысқа немесе демалысқа 
ыңғайлы киімді таңдай алады. Орналасқан жері: 
2-қабат.

TUDORS — турецкий бренд мужской ли-
нии одежды, специализирующийся на 
производстве стильных мужских руба-
шек, пуловеров, поло в классическом и 
повседневном стилях. Также представ-
лены аксессуары и парфюм. Локация: 2 
этаж.

TUDORS — стильді ерлер жейделері, пуловерлер, 
классикалық және күнделікті стильдегі поло өн-
діретін ерлер киімінің түрік бренді.  Сондай-ақ, ак-
сессуарлар мен парфюм ұсынылған. Орналасқан 
жері: 2-қабат.

MEN’S EMPIRE — магазин итальянской 
одежды и обуви для мужчин. Представ-
лен широкий ассортимент верхней одеж-
ды, классических костюмов, рубашек, 
пуловеров, свитеров, ботинок, туфель, 
аксессуаров. В MEN’S EMPIRE вы с легко-
стью подберете образы на работу.  Лока-
ция: 2 этаж.

MEN’S EMPIRE — ерлерге арналған итальяндық 
киім және аяқ киім дүкені. Сырт киім, классикалық 
костюмдер, жейделер, пуловерлер, жемпірлер, 
бәтеңкелер, туфли және аксессуарлардың алуан 
түрі ұсынылған. MEN’S EMPIRE-да сіз оңайлықпен 
жұмысқа киетін киімді таңдап аласыз. Орналасқан 
жері: 2-қабат.

SHOQAN — казахстанский бренд муж-
ской классической одежды. Сравнитель-
но молодой бренд, открывший свой пер-
вый магазин в 2016 году, уже завоевал 
популярность как в городах Казахстана, 
так и за рубежом. Индивидуальный де-
тальный подход в создании каждого эле-
мента гардероба и демократичная цена 
— все это дарит бренд SHOQAN своим 
клиентам. Локация: 2 этаж.

SHOQAN — ерлер классикалық киімінің қазақстан-
дық бренді. Өзінің алғашқы дүкенін 2016 жылы 
ашқан айтарлықтай жас бренд қазірдің өзінде Қа-
зақстан қалаларында да, сонымен бірге шетелде 
де танымалдылыққа ие болды. Киім үлгісінің әр 
бөлігін жасауға дара егжей-тегжейлі қарау және 
демократиялық баға — міне, SHOQAN бренді осы-
ның бәрін өз сатып алушыларына сыйлайды. Ор-
наласқан жері: 2-қабат.

MAGNAT — турецкий производитель 
мужской одежды и аксессуаров. Вы най-
дете костюмы, пиджаки, рубашки, брюки, 
футболки, тенниски, джинсы, а также гал-
стуки, бабочки, кепки, рюкзаки, портмоне 
по приемлемым ценам. MAGNAT предла-
гает вещи из натуральных тканей самого 
высокого качества, а также имеет боль-
шой размерный ряд. Локация: 2 этаж.

MAGNAT— ерлер киімі мен аксессуарларының 
түрік өндірушісі. Сіз мұнда тиімді бағалармен ко-
стюмдер, пиджактар, жейделер, шалбарлар, фут-
болкалар, теннискалар, джинсілер, сондай-ақ, гал-
стуктер, «бабочкалар», кепкелер, рюкзактар мен 
портмонелер таба аласыз. MAGNAT ең жоғары 
сапалы табиғи маталардан тігілген өнімдерді ұсы-
нады, сондай-ақ дүкеннің өлшемдер таңдауы кең. 
Орналасқан жері: 2-қабат.
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Сарычева Л., Ильяхов М.: «Пиши, сокращай: 
Как создавать сильные тексты»

Авторлар ақпараттық, жарнамалық, журналистік және 
публицистикалық мәтіндердегі жақсы мен жаманды 
нақты мысалдармен көрсетеді. Жауап қайтарылатын 
хаттарды және бас тартылмайтын жіберілімдерді қалай 
жазу керек. Ойды қалайша ықшам, анық жән сенімді 
жеткізуге болады.

Риз А.:«Умный гардероб. Как подчеркнуть 
индивидуальность, наведя порядок в шкафу»

Минимализм қағидаларына сүйене отырып, гарде-
роб жасауға деген саналы көзқарас — заманауи үздік 
тренділердің бірі. Сән туралы аса танымал блог негізін 
қалаушы Анушка Риз киім таңдаудың және қайталан-
бас жеке стиль қалыптастырудың ерекше қарапайым, 
бірақ тиімді жолын әзірлеген.
Кондо М.: «Магическая уборка. Японское искусство 

наведения порядка дома и в жизни»
КонМаридің арнайы әдісі бойынша үй жинау әдеттегі 
үй жинаудан несімен ерекшеленеді? Әдеттегі үй жи-
наудан бірнеше күн өткен соң, бәрі қайта шашылады. 
КонМари әдісі бойынша сіз бір рет қана жинайсыз. Үйді 
мәңгіге мінсіз жинау құпиялары М. Кондо кітабында.  

Иришев Б.: «Муза Dior»
Алла Ильчун — фотосуреттері бірнеше онжылдықтар 
бойы сәнді журналдардың беттерінен түспеген, аты 
аңызға айналған париждік модель. Ол Кристиан Ди-
ордың шабыт берушісі болған. Алла Ильчунды «шығы-
стың меруерті», «Диордың сүйікті моделі» және 
модельерді халықаралық жетістікке жеткізген оның 
«музасы» деп атаған.
Сонг Э.: «#Instaстиль. Как собирать миллионы лайков 

в Instagram»
Танымал блогер Эйми Сонг парақшаны қызықты кон-
тентке толтырып және әдемі безендіріп, қалайша мил-
лиондаған жазылушыны тартуға болатыны туралы 
құпиялармен бөліседі. Сіз өз қайталанбас стиліңізді 
қалай жасау, постарды қалай алға жылжыту және жеке 
брендіңізді қалай дамытуға болатынын үйренесіз.

Сарычева Л., Ильяхов М.: «Пиши, сокращай: 
Как создавать сильные тексты»

Авторы на конкретных примерах показывают, что 
такое хорошо и что такое плохо в информационных, 
рекламных, журналистских и публицистических тек-
стах. Как писать письма, на которые будут отвечать, и 
рассылки, от которых не будут отписываться. Как из-
лагать мысли кратко, ясно и убедительно. 

Риз А.: «Умный гардероб. Как подчеркнуть 
индивидуальность, наведя порядок в шкафу»

Здравый подход к составлению гардероба, основан-
ный на принципах минимализма — один из ведущих 
современных трендов. Анушка Риз, основатель супер-
популярного блога о моде, разработала необычайно 
простую, но эффективную стратегию подбора вещей 
и создания неповторимого индивидуального стиля.
Кондо М.: «Магическая уборка. Японское искусство 

наведения порядка дома и в жизни»
Чем уборка по специальному методу КонМари от-
личается от обычной? После обычной уборки через 
пару дней снова беспорядок. По методу КонМари 
вы убираетесь один раз и навсегда. Секреты вечного 
идеального порядка в книге М.Кондо.

Иришев Б.: «Муза Dior»
Алла Ильчун — легендарная парижская модель, чьи 
фотографии на протяжении нескольких десятилетий 
украшали страницы модных журналов. Она была му-
зой Кристиана Диора. Аллу Ильчун называли «вос-
точной жемчужиной», «любимой моделью Диора» и 
его «музой», обеспечившей модельеру международ-
ный успех.

Сонг Э.: «#Instaстиль. Как собирать миллионы 
лайков в Instagram»

Популярный блогер Эйми Сонг делится секретами, 
как привлечь миллионы подписчиков, наполнив 
страницу интересным контентом и стильной визуа-
лизацией. Вы будете знать, как создавать свой непо-
вторимый стиль, продвигать посты и личный бренд. 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ АДАМДАРЫ ҮШІН 5 ПАЙДАЛЫ КІТАП
5 ПОЛЕЗНЫХ КНИГ ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ

GUESS S2 KZ Mall's magazine.indd   1GUESS S2 KZ Mall's magazine.indd   1 24/02/21   17:1424/02/21   17:14



2928

Әр маусым өзінше тамаша, алайда көбіміз көктемді 
тағатсыз күтеміз. Бұл табиғаттың жанданып, 
гүлденуі, армандар мен ғашықтық, жаңа үміт пен 
болашаққа жоспарлар. Үйіңіздің ішкі көрінісін жаңар-
та отырып, көктемнің гүлденуін үйде де қалайша 
сезінуге болатынын үйреніңіз. 

Каждый сезон хорош по-своему, но именно весну мы 
ждем с нетерпением. Это рождение природы и ее 
цветение, мечты и влюбленность, новые надежды и 
планы на будущее. Узнайте, как почувствовать при-
ход весны и вдохнуть ее цветение в ваш дом, обновив 
интерьер. 

Көктемгі интерьердегі басты сөздер — жарық, ауа, 
азаттық және жеңілдік. Ішкі көріністі өзгертуді жинау-
дан және кеңістікті тазартудан бастаған жөн. Өзіңізге 
жақсы көңіл-күй сыйлайтын заттарды ғана қалды-
рыңыз. 

Ключевые слова в весеннем интерьере — свет, воздух, 
свобода и легкость. Преображение лучше всего начать 
с наведения порядка и расчищения пространства. 
Оставьте только те вещи, которые приносят вам поло-
жительные эмоции. 

Көктемгі интерьерде үш түстік шешім басым болады:  
1. Табиғилық: ақ, сүтті, ашық қоңыр сарғыш және құм түсті 
реңктер.
2. Акварель. Көктемгі жаңбырмен шайылған сияқты тү-
стер — ашық көгілдір, ашық көк, нәзік қызғылт, солғын 
сары, крем түсті. 
3. Гүлденген бақша. Жасыл шөп реңктері бар ашық фон — 
жасылдың ең ашықтан                        бастап ең қанық тү-
стеріне дейін.  

Жайлы орта орнатуда маталар басты рөл атқарады де-
уге болады. Жаңартудың ең жеңіл жолы — текстильді 
ауыстыру. Текстиль таңдаудағы басты ереже — түстік 
гамма және табиғи маталар: зығыр, мақта, жібек. Пер-
де, жапқыш, төсектердегі жамылғыларды ауыстыруға, 
көктемгі төсек-орын жабдығын алуға, дастархан мен 
майлықтарды, ваннадағы пердені жаңартуға болады. 
Ал, көктемгі көңіл-күй орнатудың ең жағымды әдісі-
не келсек — ол әшекей алу. Құтыдағы және жаңа 
жұлынған гүлдер, өсімдік тақырыбындағы суреттер, 
қанық түсті шырағдандар мен вазалар, ыдыстар, мүсін-
шелер, ұсақ-түйекке арналған қораптар. Ванна, жайлы 
жатын бөлмесі және қонақжай бөлмелерінде гүл су-
реттері бар интерьер бұйымдарын пайдалану — тама-
ша шешім. 
Көктем гүлдерінің хош иісі үйіңізді керемет көңіл-күй-
ге толтырады. Тынышталдырып, босаңсытатын май-
шамдар мен диффузорлар орнатуға болады. Өзіңізге 
жайлы орта қалыптастыруды өз қолыңызбен салған 
суретті ілумен тамамдауыңызға болады. 

Ткани играют почти главную роль в создании уютной 
атмосферы. Самый легкий вариант обновления — тек-
стильное преображение. Главное правило подбора 
текстиля — цветовая гамма и натуральные ткани: лен, 
хлопок, шелк. Можно сменить шторы, покрывала и 
пледы на кроватях, приобрести весеннее постельное 
белье, обновить скатерти и салфетки, шторки в ванной. 
И, наконец, самый приятный способ создания весен-
него настроения — это приобретение декора. Горшоч-
ные и свежесрезанные цветы, картины с раститель-
ными мотивами, яркие светильники и вазы, посуда, 
статуэтки, коробки для мелочей. Ванная, уютная спаль-
ня и гостиная идеальны для того, чтобы использовать 
детали интерьера с принтом цветов. 
Аромат весенних цветов наполнит настроением ваш 
дом. Можно установить свечи или диффузоры, кото-
рые будут успокаивать и расслаблять. А завершить со-
здание своей уютной атмосферы можно повесив кар-
тину, написанную вашими руками.

В весеннем интерьере преобладают три 
цветовых решения:
1. Натуральность: белые, молочные, свет-
ло-бежевые и песочные тона.
2. Акварель. Цвета, как будто размытые 
весенним дождем — светло-голубой, свет-
ло-синий, нежно-розовый, бледно-желтый, 
кремовый. 
3. Цветущий сад. Светлый фон с оттенка-
ми зелени — от самых светлых до самых 
насыщенных зеленых цветов. 

ВЕСНА В ИНТЕРЬЕРЕ: МОДНЫЕ ЦВЕТА И АКЦЕНТЫ

ІШКІ КӨРІНІСТЕГІ КӨКТЕМ ЛЕБІ: 
СӘНДІ ТҮСТЕР МЕН БАСЫМДЫҚТАР 
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Каждый из нас хочет быть успешным, здоровым, 
счастливым. Если послушаешь или почитаешь био-
графии успешных людей, их связывает одно: они 
добивались своего несмотря ни на что. Вот несколь-
ко базовых шагов, которые помогут привести вас к 
желаемому результату:
1. Чётко определять цели. Чем труднее ваша цель, 
тем более захватывающим будет процесс ее дости-
жения. 
2. Установить срок. Отсутствие дедлайна позволяет 
только думать о цели, но не уверенно идти к ней. 
3. Верить в себя. Оптимистично настроенные люди, 
как правило, гораздо быстрее достигают своей цели. 
4. Не останавливаться. Многие считают, что самое 
тяжёлое — сделать первый шаг. На самом деле, го-
раздо сложнее — упорно продолжать движение. 
5. Учиться. Будьте открыты всему новому, впитывай-
те незнакомую информацию, будьте на волне изме-
нений. Меняйтесь вместе с миром и идите в ногу со 
временем.
6. Прислушиваться только к себе. На забывайте, что 
у всех свои понятия о жизни. Учитывайте опыт лю-
дей, но прислушивайтесь к себе и к своим желани-
ям. 
7. Брать ответственность. Ваша жизнь — в ваших 
руках. Умейте признавать, что каждое действие — 
следствие принятого вами решения.
8. Будьте готовы менять направление. Собственный 
опыт учит вас намного большему, чем истории и со-
веты других людей. А
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А В Т О Р Л Ы Қ  Б А Ғ А НА В Т О Р Л Ы Қ  Б А Ғ А Н
Әрқайсымыз жетістікті, деніміз сау, бақытты болғы-
мыз келеді. Жетістікке жеткен адамдардың өмірбая-
нын тыңдап не оқып отырсаң, олардың бәріне ортақ 
бір нәрсені байқайсың: олар ештеңеге қарамай, өз 
дегендеріне жеткен.  Сізді қалаған нәтижеңізге жет-
кізе алатын негізгі қадамдарды ұсынамыз:  
1. Мақсаттарды айқын анықтау. Мақсатыңыз неғұр-
лым қиын болса, оған жету жолы да соғұрлым күр-
делі болмақ. 
2. Мерзімін белгілеу. Дедлайнның болмауы мақсат 
туралы тек ойлануға ғана мүмкіндік береді, оған қа-
рай сенімді бет алуға емес. 
3. Өзіңізге сенімді болу. Оптимистік көзқарастағы 
адамдар, әдетте, өз мақсаттарына анағұрлым тезірек 
жетеді. 
4. Тоқтамау. Алғашқы қадам жасау — ең қиыны деп 
ойлайды көбісі. Шынына келгенде, тынымсыз қозға-
лыста болу — анағұрлым қиынырақ. 
5. Оқу. Барлық жаңа нәрсені қабылдай біліңіз, біл-
меген ақпаратты сіңіріңіз, өзгерістер толқынында 
болыңыз. Әлеммен бірге өзгеріңіз және уақыт тала-
бына сай бола біліңіз. 
6. Тек өзіңізді тыңдау. Әркімнің өмір туралы өз түсіні-
гі бар екенін ұмытпаңыз. Адамдардың тәжірибесін 
ескеріңіз, алайда өзіңізді және өз тілектеріңізді 
тыңдаңыз. 
7. Жауапкершілік алу. Сіздің өміріңіз — сіздің қо-
лыңызда. Әр іс-әрекет сіз қабылдаған шешімнің сал-
дары екенін мойындай біліңіз. 
8. Бағытыңызды өзгертуге дайын болыңыз. Өз 
тәжірибеңіз басқа адамдардың оқиғалары мен кеңе-
стерінен әлдеқайда көбірек нәрсе үйретеді. 
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14 ақпанда Instagram тікелей эфирі @khanshatyr парақ-
шасында «Миллион және iPhone» акциясының төртінші 
ұтысы ойнатылды! Біз бақытты жеңімпаздардың есім-
дерімен таныс болдық! 
№06035 купон иесі Мукатова Гүлзат «Хан Шатыр» СОО-да 
сауда жасауға 1 миллион теңге ұтып алды! Ал №23165 купон 
иесі Жагирова Қарлығаш SULPAK атынан iPhone 11 Pro жеңіп 
алды! Жеңімпаздарымызды шын жүректен құттықтаймыз! 
Біз олармен жүлделерін ала салысымен сұхбаттасқан едік. 
Гүлзат: «Мен алдыңғы эфирлердің барлығына қатысқан 
едім, бірақ бұл жолғысына қатыса алмағанмын. Маған 
қоңырау шалғанда, аң–таң болдым. Біреу менімен әзіл-
десіп тұр екен деп ойладым басында. Негізі біз үнемі «Хан 
Шатыр» акцияларына қатысып жүреміз. Бұл жолы бала-
ларға арналған заттар алғанбыз, бәлкім, сол үшін осындай 
бақыт бұйырған шығар!»
Қарлығаш: «Ұйымдастырушыларға осындай керемет сый-
лық үшін алғысымды айтамын! Бұл менің соңғы ұтысым 
емес шығар деп үміттенемін. «Хан Шатыр» жағымды эмо-
ция сыйлауды біледі. Мен көптеген ұтыстарға қатыстым, 
бірақ бірінші рет жолым болды. Купонды саларда, ұтаты-
нымды ойлап, жолым болады деп сендім. Енді баршаға 
ұтысқа қатысуға кеңес беремін. Сәттілік сенген адамға ке-
леді».

14 февраля в прямом эфире Instagram на странице 
@khanshatyr прошел четвертый розыгрыш акции 
«Миллион и iPhone»! Мы узнали имена счастливых 
обладателей призов! 
Мукатова Гулзат с купоном под №06035 выиграла 1 
миллион тенге на шопинг в ТРЦ «Хан Шатыр»! А  Жаги-
рова Карлыгаш, купон №23165, получила iPhone 11 Pro 
от SULPAK! От души поздравляем наших победителей! 
Мы побеседовали с ними сразу после получения при-
зов. 
Гулзат: «Я следила за всеми прошлыми эфирами, но в 
этот раз не получилось. Каково было мое удивление, 
когда мне позвонили. Я сначала подумала, что это кто-
то меня разыгрывает. Вообще мы всегда участвуем в 
акциях от «Хан Шатыр». В этот раз совершали покупки 
для детей, наверное, они и принесли нам счастье!»
Карлыгаш: «Благодарю организаторов за такой чудес-
ный подарок!  Надеюсь, что это не последний мой выи-
грыш. «Хан Шатыр» умеет дарить приятные эмоции. Я 
во многих розыгрышах участвовала, но повезло впер-
вые. Когда опускала купон, думала о своем выигрыше 
и что мне повезет. Теперь и всем советую участвовать. 
Удача на стороне того, кто верит».

ПОБЕДИТЕЛИ АКЦИИ «МИЛЛИОН И IPHONE»

« М И Л Л И О Н  ЖӘ Н Е  I P H O N E » 
Н АУ Қ А Н Ы Н Ы Ң  Ж Е Ң І М П АЗ Д А Р Ы

1. 12 қазаннан бастап 14 науры-
зға дейін «Хан Шатыр» СОО-да 
бір күнде ең кемі 20 000 теңгеге 
сауда жасаңыз.  
2. Атриумдағы купон берілетін 
орынға барып, фискалдық және 
банк чектерін көрсетіңіз де қа-
тысушы купонын алыңыз. 
3. Купонды «Хан Шатыр» СО-
О-дағы әр түрлі дүкендерден 
бір күнде ең кемі 20 000 теңге 
мөлшеріндегі чекті ұсынған-
нан соң ала аласыз. Акцияға 18 
жасқа толған кез келген адам-
ның қатысу құқығы бар. 
4. Купондар мен чектерді 2021 
жылғы 14 наурызға дейін сақтау 
қажет.  
5. Келесі ұтыс 14 наурызда 
Instagram тікелей эфирінде 
@khanshatyr парақшасында ой-
натылады.  Жаңалықтарды жі-
беріп алмаңыз!

1. Совершайте покупки в ТРЦ 
«Хан Шатыр» за один день на 
сумму не менее 20 000 тенге в 
период с 12 октября по 14 марта.
2. Предоставляйте фискальный 
и банковский чеки на промо-
стойке в атриуме и получайте 
купон участника. 
3. Купоны можно получить при 
предъявлении чеков на общую 
сумму 20 000 тенге за один 
день из разных магазинов в 
ТРЦ «Хан Шатыр. Участвовать 
в акции имеет право любой че-
ловек, достигший 18 лет. 
4. Купоны и чеки необходимо 
сохранить до 14 марта 2021 года. 
5. Следующий розыгрыш прой-
дет 14 марта в прямом эфире 
Instagram на странице 
@khanshatyr. 
Следите за новостями!

П Р А В И Л А  У Ч А -
С Т И Я  В  А К Ц И И 

« М И Л Л И О Н  И 
I P H O N E »

« М И Л Л И О Н  Ж Ә Н Е 
I P H O N E »  А К Ц И -
Я С Ы Н А  Қ А Т Ы С У 

Е Р Е Ж Е Л Е Р І 

Сондай-ақ, Instagram тікелей 
эфирінде біз тыңдаушылар ара-
сында «ЭПЛ. Якутские бриллиан-
ты», SWAROVSKI, INGLOT, Chaplin 
Khan Shatyr бренділері атынан 
бағалы сыйлықтарды ойнаттық. 
12 қазаннан бастап 14 наурызға 
дейін біздің сауда-ойын-сауық 
орталығымызда «Миллион және 
iPhone» супер акциясы өтуде, мұн-
да сіз ай сайын «Хан Шатырда» 
шопинг жасауға бір миллион тең-
ге және   SULPAK-тан бір iPhone 
APPLE-гаджетін ұтып ала аласыз!

А также среди зрителей прямого 
эфира в Instagram мы разыгра-
ли ценные подарки от брендов 
«ЭПЛ. Якутские бриллианты», 
SWAROVSKI, INGLOT, Chaplin Khan 
Shatyr. 
С 12 октября по 14 марта в нашем 
торгово-развлекательном центре 
проходит суперакция «Миллион и 
iPhone», в которой каждый месяц 
вы можете выиграть по одному 
миллиону тенге на шопинг в «Хан 
Шатыр» и одному APPLE-гаджету 
iPhone от SULPAK! 
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Бәрінен де бізге 
дүкендер арасын-
да таңдаудың көп 
болғаны ұнайды. 
Әсіресе KOTON, 
DEFACTO брен-
ділерін жақсы 
көреміз. Онда әр-
дайым өзіңе лай-
ықтысын таңдап 
алуға болады, 
таңдау көп. Бір күні 
«Мұнара» аттрак-
ционына мінгенібіз 
бар, әсері ұзаққа со-
зылған-ды! 

Больше всего нам 
нравится большой 
выбор магазинов. 
Особенно любим 
бренды KOTON, 
DEFACTO. Там всег-
да можно подо-
брать себе что-то 
подходящее, много 
вариантов. Как-то 
прокатились на ат-
тракционе «Башня», 
запомнили надолго!

Турдана, Гульдана, 
18 лет

«Хан Шатыр» — 
бұл ойын-сауық, 
жайлылық, тазалық 
және жайлы атмос-
фера. Бүгін отба-
сымызбен уақыт 
өткізіп, серуендеп, 
жолдасым мен ба-
лаларымызға киім 
қарайық деп шеш-
кенбіз. Дүкендердің 
ішінен ең ұнай-
тындары KOTON, 
DEFACTO, «Детский 
мир», SEREBROFF 
сауда алаңы. Бала-
лармен бірге ат-
т р ак ц ион д ар д ы ң 
ашылғанын асыға 
күтудеміз. 

«Хан Шатыр» — 
это развлечения, 
комфорт, чистота 
и уютная атмосфе-
ра. Сегодня решили 
провести время с 
семьей, прогулять-
ся, посмотреть оде-
жду для мужа и 
детей. Из магази-
нов больше всего 
нравятся KOTON, 
DEFACTO, «Дет-
ский мир», остро-
вок SEREBROFF. С 
детьми ждем очень 
открытия аттракци-
онов. 

Бүгін мен «Хан 
Шатырға» доста-
рыммен кездесу 
үшін келдім. Құр-
бым екеуміз негізі-
нен масс-маркет 
бренділерін ұна-
тамыз, сондай-ақ, 
фуд-кортта оты-
рғанды да өте жақ-
сы көреміз. Кейде 
STARBUCKS-қа соға-
мыз. Бірнеше жыл 
бұрын жағажайда 
болғанбыз, бәрі қат-
ты ұнаған. 
Сегодня я пришла в 
«Хан Шатыр», чтобы 
встретиться с друзь-
ями. С подругой 
в основном пред-
почитаем бренды 
масс-маркет, а еще 
очень любим поси-
деть на фуд-корте. 
Иногда заглядываем 
в STARBUCKS. Не-
сколько лет назад 
побывали на пляже, 
все очень понрави-
лось. 

Айлин, 14 лет

Мен мұнда жалғыз 
келдім, өзіме бір 
шопинг ұйымдасты-
райын дедім. «Хан 
Шатыр» СОО — бұл 
көп нәрсе табуға бо-
латын үлкен сауда 
орталығы. Мен өзім 
MASSIMO DUTTI, 
MARC O’POLO, 
ZARA, ECCO киім-
дерін таңдаймын. 
Ұлыма кей нәрсе-
лерді BERSHKA, 
P U L L & B E A R - д а н 
аламыз. Оның кіш-
кентай кезінде жаға-
жайға демалуға жиі 
баратынбыз, сон-
дай-ақ, аттракцион-
дарға мінетінбіз. 

Я пришла сюда одна, 
решила устроить 
шопинг для души. 
ТРЦ «Хан Шатыр» 
— это большой 
торговый центр, где 
можно много всего 
найти. Я сама пред-
почитаю одежду 
MASSIMO DUTTI, 
MARC O’POLO, 
ZARA, ECCO. Сыну 
покупаем что-ни-
будь в BERSHKA, 
PULL&BEAR. Когда 
он был маленький, 
очень часто ходили 
отдыхать на пляж, а 
еще катались на ат-
тракционах.

Ирина, 53 года

Сіздердің үздік суреттеріңіз Life 
Time журналының беттерінде!  
Бізді  Instagram-да  #khanshatyr 
хештегімен немесе Khan Shatyr 
Entertainment Center геолокация-
сымен белгілеңіздер.

Ваши лучшие фото на страницах 
журнала Life Time! Отмечайте нас в 
Instagram под хештегом #khanshatyr или 
геолокацией Khan Shatyr Entertainment 
Center.
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@asselya.arystanbek

@sm.dean@maksat.kanat

@asanovna_zh

@tomiris_officialy

@_nenikyee_

@segizbayeva82

@saandugash

@aliyazhaniyeva
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Талма, 35 лет

Бүгін бұл сауда орталығына бірінші рет келуім. Менің 
бірінші әсерім — мұнда айтарлықтай жайлы екен. 
Дүкендер ыңғайлы орналасқан, мұнда басқа СОО-да 
жоқ бренділер бар, бұл үлкен артықшылық деп ой-
лаймын. Маған TOMMY HILFIGER, MARC O’POLO дү-
кендері ұнайды. 

Сегодня я впервые в этом торговом центре. Мое 
первое впечатление — это то, что довольно приятно 
здесь находиться. Удобное расположение магази-
нов, есть определенные бренды, которых нет в дру-
гих ТРЦ, и это большое преимущество. Мне нравят-
ся магазины TOMMY HILFIGER, MARC O’POLO. 

Василий, 53 года
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MON AMIE-де Origins өнімі ұсы-
нылған — бұл құрамында тек 
қана табиғи ингредиенттер бар 
америкалық косметика бренді. 
Бренд өнімі құрамында фталат-
тар, парабендер және жануар-
дан алынған ингредиенттерді 
қолданбайды. Origins — жоғары 
тиімділік пен табиғилықтың үй-
лесім табуы. MON AMIE 1-қабатта 
орналасқан.

В MON AMIE представлена про-
дукция Origins — это американ-
ский бренд косметики, в составе 
которой содержатся только на-
туральные ингредиенты. Бренд 
не использует в своем составе 
фталаты, парабены и ингредиен-
ты животного происхождения. 
Origins — натуральность в соче-
тании с высокой эффективно-
стью. MON AMIE находится на 1 
этаже.

ADIDAS бренді қайта өңделген ма-
териалдардан жасалған Stan Smith, 
Forever жаңа топтамасын ұсынды. 
Кроссовкалардың жаңартылған 
модельдері жаңа технологиялар-
дың — PRIMEGREEN тиімділігі 
жоғары қайта өңделген материал-
дар сериясының қолданылуымен 
жарыққа шықты. Бренд қоршаған 
ортаны аяулау керек деген көзқа-
расты ұстанады. ADIDAS 1-қабатта 
орналасқан.

Бренд ADIDAS представил новую 
коллекцию Stan Smith, Forever, вы-
полненную из переработанных 
материалов. Выход обновленных 
моделей кроссовок прошел с при-
менением новых технологий — се-
рии высокоэффективных перера-
ботанных материалов PRIMEGREEN. 
Бренд демонстрирует бережное 
отношение к окружающей среде.  
ADIDAS находится на 1 этаже.

L’OCCITANE-де ерлерге арналған күтім өнімі мен парфюмі 
ұсынылғанын көбі біле бермейді. Енді дүкенде ерлердің 
премиум класты иіссуларының жаңа желісі бар. Жаңа иі-
стермен үш мінез, үш даралық көрсетілген. Хош иістердің 
кең таңдауы әр түрлі стильдерге керемет сәйкес келеді. 
L’OCCITANE                                         1-қабатта орналасқан. 

Многие не знают, но в L’OCCITANE представлена мужская 
уходовая продукция и парфюм. Теперь в магазине новая 
линия мужских ароматов премиум класса. Три характе-
ра, три индивидуальности выражены в новых ароматах. 
Широкий ассортимент ароматов идеально подходит для 
разных стилей. L’OCCITANE находится на 1 этаже. 

Компания «ЭПЛ. Якутские 
бриллианты» запустила 
новый виток в расшире-
нии своего ассортимен-
та, впервые создав кол-
лекцию с драгоценным 
камнем хромдиопсидом. 
Он обладает насыщен-
но изумрудно-зеленым 
цветом и согревает душу. 
Считается, что хромди-
опсид обладает целеб-
ными свойствами и сни-
мает эмоциональное 
напряжение.  «ЭПЛ. Якут-
ские бриллианты» нахо-
дится на 1 этаже. 

«ЭПЛ. Якутские бриллианты» компаниясы 
алғашқы рет хромдиопсид асыл тасымен 
топтама жасай отырып, өз түржинағын 
кеңейтуде жаңа айналымды бастады. Түсі 
қанық зүбаржат-жасыл болып келетін бұл 
асыл тас жаныңды жылытады.  Хромди-
опсид тасының емдік және эмоционалды 
тырысуды жазатын қасиеттері бар деп са-
налады. «ЭПЛ. Якутские бриллианты» 1-қа-
батта орналасқан. 

«ХАН ШАТЫРДАҒЫ» ҚЫЗЫҚТАР 
ИНТЕРЕСНОЕ В «ХАН ШАТЫР»

37 Н
А

У
Р

Ы
З 

\ 
М

А
Р

Т



38 39

Ермұхамед, жақында «Астана-Арена» стадионында 
«Қазақстан-Франция» матчы өтеді. Бұл үлкен маңы-
зды оқиға. Осы матч туралы пікіріңізбен бөліссеңіз. 
«Қазақстан-Франция» арасындағы матч — бұл көпте-
ген жанкүйерлер күткен кездесу. Жеребе тарту рәсімі 
болған кезде біздің топқа Франция түскен кезде, бүкіл 
қазақстандық жанкүйерлер қуанды. Өйткені Франция 
— әлем чемпионы. Бұл команданың сабында Килиан 
Мбаппе, Антуан Гризманн, Поль Погба, Антони Мар-
сьяль сияқты әлемдік футболдың шоқ жұлдыздары 
өнер көрсетеді. Мұндай ойыншыларға қарсы ойнау — 
Қазақстан футболшылары үшін үлкен зор мотивация 
деп ойлаймын. Бұл Қазақстандағы 2022 жылғы Әлем 
чемпионаты ойыны үздік матч болады деп ойлаймын. 
Қазақстан футболына да бұл матчының берері зор, 
өйткені осы матчыдан кейін Қазақстан футбол коман-
дасын, жалпы Қазақстан деген мемлекетті бүкіл әлем 
білетін болады. 
Қазақстан құрамасының дайындығы қалай өтуде? 
Қазақстан ұлттық құрама командасы Франциямен бо-
латын матчыға тыңғылықты дайындалып жатыр. Қазір 
команданың бас бапкері Талғат Маруанұлы Байсуфи-
нов Түркияда, клубтардың оқу-жаттығу жиындарына 
қатысып жатыр. Солардың командаларына әр жаттығу-
ларына барып қатысып, кімнің қандай формада, кімнің 
қандай бабында жүргенін байқап жатыр. Сонымен 
қатар әр футболшыдан сынама тест алып жатыр. Бас 
бапкер жаңа технологияны іске қосты. Енді кез келген 
футболшы ұлттық құрамаға алынса да, алынбаса да, сол 
жерде дайын мәліметтер тұрады, яғни кім 300 м қан-
ша секундта жүгірді, кімнің жылдамдығы қандай, кімнің 
секіруі қандай, кімнің шыдамдылығы қандай, барлығы 
да енді технология бойынша есептеледі. Бұл Қазақстан 
футболында бұрын соңды болмаған жаңа үрдіс. Сон-
дықтан бас бапкер, жалпы бапкерлер штабы, Қазақстан 
футбол федерациясы осы матчыға тыңғылықты дайын-
далып жатыр деп толықтай айтуға болады.

Ермұхамед, совсем скоро на стадионе «Астана-А-
рена» состоится матч «Казахстан-Франция». Это 
большое знаковое событие. Поделитесь, пожалуйста, 
Вашим видением матча.
Матч между Казахстаном и Францией — это долго-
жданное событие для  многих болельщиков. Когда во 
время жеребьевки выпала команда Франции, это была 
радостная новость, ведь они чемпионы мира! В рядах 
французской сборной играют звезды мирового футбо-
ла: Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Поль Погба, Ан-
тони Марсьяль. Играть против такого состава — огром-
ная мотивация для казахстанских футболистов. После 
такого матча о футбольной команде Казахстана будет 
знать весь мир. 
А как проходит подготовка сборной Казахстана? 
Национальная сборная Казахстана ведет основатель-
ную подготовку к матчу. Главный тренер команды, Тал-
гат Маруанулы Байсуфинов, находится в Турции, где 
проходят учебно-тренировочные сборы клуба. Он посе-
щает все сборы и наблюдает за каждым спортсменом. 
Кроме того, он ввел новую технологию. За каждым фут-
болистом закреплена информация о физиологических 
и спортивных данных. Такого подхода в казахстанском 
футболе еще не было. 

Франция құрамасы — Әлем чемпионаты-2018 жеңім-
пазы. Қалай ойлайсыз, командада негізгі құрам ойын-
шылары болады ма?
Франция құрама командасында жоғарыда келтіріп өт-
кендей өте мықты футболшылар ойнайды. Бұл коман-
даның сабында ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Ман-
честер Сити», «Барселона», «Реал Мадрид» сияқты 
командалардың ойыншыларынан жасақталған Фран-
ция құрамасы. Оны өздеріңіз де білесіздер, олар таны-
стыруды қажет етпейді. Олар бірінші матч, тұсау кесер 
кездесуге бірден негізгі мықты футболшыларын алып 
келеді. Өйткені олар Қазақстан құрамасынан кішке-
не сескенетіндерін жасырған жоқ, және де олар алыс 
қашықтықтан ұшып келеді астанаға. Оның үстіне «Аста-
на-Арена» жасанды алаңында өнер көрсетеді, ал олар 
табиғи шөп үстінде өнер көрсетіп үйренген. Сондықтан 
оларға біздің алаң ыңғайлы болмайды. Қазақстан құра-
масының да кейде осындай мықты қарсыластарға 
қарсы қатты ойнап кететін әдеттері бар. Содан соң 
Франция құрамасын да алда өте ауыр матчылар күтіп 
тұрады: Украина, Босния, Финляндия сияқты елдердің 
құрамалары бар.  Франция оңайлықпен жеңеді деп айта 
алмаймын. 
Матчыны стадионда тамашалауға бола ма, әлде он-
лайн-трансляция жүргізіледі ме? 
«Қазақстан-Франция» матчына жанкүйерлердің 
кіру-кірмеуі әлі белгісіз. Оны Денсаулық сақтау мини-
стрлігі, бас дәрігер, А.В. Цой мырза нақты жауабын айта-
ды. Бірақ Қазақстан футбол федерациясы өз тарапынан 
барынша тырысып жатыр, жанкүйерлер осынау айтулы 
матчыны көзімен көріп қалса екен деп, өйткені ол тари-
хи матч болуы да мүмкін. Алайда елімізде орын алып 
жатқан індетке байланысты карантин жағдайы әрі қа-
рай, наурыз айының соңында қалай болатынын ешкім 
білмейді. Бірақ казақстандық жанкүйерлер Франци-
ямен болатын матчыны телеарналардан міндетті түрде 
көре алады. «Казспорт» және «Қазақстан» ұлттық ар-
наларынан көрсететін болады бұл матчыны, сондықтан 
жанкүйрлер еш алаңдамаса болады. 

Сборная Франции — победитель Чемпионата мира-
2018. Как думаете, будут ли в команде игроки основ-
ного состава?
В составе сборной Франции сильные игроки таких ко-
манд, как ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер 
Сити», «Барселона», «Реал Мадрид». Наши противни-
ки на первый матч сразу привезут сильных игроков. Но 
Франция не скрывает, что немного опасается нашей 
сборной. Есть еще один момент не в их пользу: они 
привыкли играть на поле с натуральным покрытием, 
а здесь игра будет проходить на стадионе «Астана-А-
рена», где на игровом поле искусственная трава. Да и 
у нашей команды бывают такие моменты, когда они 
показывают отличную подготовку даже против самых 
сильных противников. 
Можно ли посмотреть матч на стадионе или прой-
дет онлайн-трансляция?
Вопрос о том, будут ли болельщики присутствовать на 
матче «Казахстан-Франция» остается открытым, так как 
это в компетенции уже другого ведомства, Министер-
ства здравоохранения РК, господина А.В. Цоя. Конечно, 
мы бы хотели, чтобы болельщики присутствовали на 
таком значимом для истории спорта событии. Но сле-
дить за матчем вы сможете в прямом эфире на каналах 
«Казспорт» и «Қазақстан».

ВПЕРЕД, КАЗАХСТАН!
АЛҒА, ҚАЗАҚСТАН!

Наурызда Қазақстан үшін ең басты спорттық оқиға өтпек: еліміз Әлем чемпионаты-2022 қатысады! Іріктеу 
туры аясындағы бірінші матч 2021 жылғы 28 наурызда «Астана-Арена» стадионында өтеді. Қазақстан футбол 
федерациясының БАҚ және жұртшылықпен байланыс департаментінің директоры Ермұхамед Мәулен матч ту-

ралы пікірімен бөліскен еді.  

В марте пройдет самое главное для Казахстана спортивное событие: наша страна примет участие в Чемпио-
нате мира-2022!  Первый матч в рамках отборочного тура пройдет 28 марта 2021 года на домашнем стадионе 
«Астана-Арена». С нами поделился мнением о матче Ермұхамед Мәулен, директор департамента по связям с 

общественностью и СМИ Казахстанской федерации футбола.

Источник фото: ресурсы Internet



Сіз қазақстандық ертегінің қаһарманы болуға дайынсыз 
ба? Егер жауабыңыз «ия» болса, онда «Каравансарай» 
жаңа тамаша кешенін көрудің уақыты келді! Бұл жерде 
сіз уақыт ішіне саяхатқа түсіп кеткендей боласыз. «Ка-
равансарай»  — бұл дәстүр мен заманауилық үйлескен 
ерекше сауда алаңдары, тамаша асханасы мен барлары 
бар тамақтану орындары, жоғары деңгейдегі іс-шара-
лар мен ойын-сауықтар. «Каравансарай»  керемет дема-
лысты көне қазақ мәдениетін зерттеумен үйлестіруге 
мүмкіндік береді. 

Кешеннің екі мүлдем жаңа концептуалды қонақ үйі, 37 
ғажап жабдықталған бөлмесі бар «Күн» және әр түр-
лі санаттағы 76 жайлы бөлмелі «Қағанат» қонақ үй-
лері  отбасылық демалысты бағалайтындарды бейжай 
қалдырмайды.  Ауданы 2418 м² үлкен SPA-аумағы өзін 
жайбарақат демалыспен еркелеткісі келгендерді күтеді. 
«Күн» отелінің келушілеріне арналған Eposia мейрам-
ханасы, ал  «Қағанат» отелінің келушілеріне арналған 
Ertegia мейрамханасы мен Tulpar лобби-бары кез кел-
ген уақытта сізге  әлем асханасының дәмі тіл үйірер 
тағамдарын ұсынады. 
«Каравансарайға»  ұзақ мерзімді демалысқа не бір-ақ 
күнге келсеңіз де, сіз ашық аспан астында әлемге та-
нымал бренділер ұсынылған сауда алаңдарын аралап, 
тамаша кинозалға барып, көптеген кәдесый дүкендерін 
және «Бедестан» базарын  аралап шыға аласыз. 
«Каравансарайдың» ертегі күйі бүкіл демалысыңыз 
бойы ұмытылмас әсерлер сыйлайды.  «Қыз Қуу» — бұл 
қазақ халқының аңыздарына негізделген, бас қаһар-
манның өз сүйіктісі үшін талмай күрескені туралы баян 
ететін, сізді Қайыңды көліндегі қыз қуу оқиғасына куә 
ететін есте қаларлық ойын-сауық.  

Готовы ли вы стать героем настоящей казахстанской 
сказки? Если ваш ответ «да», то настало время посе-
тить новый роскошный комплекс «Каравансарай»! Ме-
сто, которое отправит вас в уникальное путешествие 
во времени. «Каравансарай» — это необычные торго-
вые площади, сочетающие традиции и современность, 
заведения с изумительной кухней и барами, мероприя-
тия и развлечения высшего уровня. «Каравансарай» по-
зволит совместить восхитительный отдых с изучени-
ем исконной казахской культуры. 
Два совершенно новых концептуальных отеля ком-
плекса, «Күн» с 37 роскошными комфортабельными 
номерами и отель «Қағанат» с 76 уютнейшими номера-
ми разных категорий, не оставят равнодушными цени-
телей семейного отдыха. Большая SPA-зона площадью 
2418 м² ждет всех, кто захочет побаловать себя безмя-
тежным отдыхом. Ресторан Eposia для клиентов отеля 
«Күн», ресторан Ertegia и лобби-бар Tulpar для клиен-
тов отеля «Қағанат» в любое время дня предложат вам 
изысканные блюда мировой кухни.
Приезжаете ли вы в «Каравансарай» на продолжитель-
ный отдых или на один день, вы сможете прогуляться 
по торговым площадям, где представлены всемирно из-
вестные бренды под открытым небом, посетить восхи-
тительный кинозал, множество сувенирных магазинов 
и базар «Бедестан».
Сказочная атмосфера «Каравансарая» дарит незабы-
ваемые ощущения на протяжении всего отдыха. «Кыз 
Куу» — это одно из самых запоминающихся конных 
шоу, основанное на казахских мифах и легендах, кото-
рое расскажет о неустанной борьбе главного героя за 
любовь и перенесет вас в историю неуловимой погони 
на озере Каинды.
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Тағы бір еліктіретін шоу сізді су каналындағы қай-
ықтар парады барысында XVI ғасырдағы қос ғашық 
туралы әйгілі қазақ аңызы «Қыз-Жібек пен Төлеген-
ді» баяндап береді.  Би, жарық пен әуеннің үйлесуі, 
қайықтардың техникалық ойластырылған «хорео-
графиясы» мен таңғажайып «Субұрқақтар шоуы» 
көрермендерді символизмге толы әлемге орайды. 
Қазақстан мәдениеті туралы мағлұмат алуға бо-
латын тамаша жер — бұл Орта Азиядағы бірегей 
жоба — алғашқы «Ұшатын театр». Жаңа техноло-
гиялардың қолданылуымен құрастырылған әсерлі 
құрылыс аңыз құсы Самұрық оқиғасын баяндап бе-
реді.   
Отбасылық Ойын-Cауық Орталығында Ұлы жібек 
жолының ежелгі қалалары бейнеленген ертегі 
әлеміне түсіп кетесіз. Табиғи материалдардан жа-
салған ғимараттары мен әшекейлері бар ескі базар 
сізді уақыт саяхатына аттандырса, жаңа базар сізді 
оюлары, әсем мозаикасы және көз қызықтырар ма-
таларымен  қарсы алады. Отбасылық Ойын-Сауық 
Орталығында жаңа балалар аттракциондарын те-
уіп, адам сенгісіз әсерлерге бөленесіз. 
Міндетті түрде «Каравансарайға» келіңіз де, елік-
тіретін жаңа тарихтың бір бөлігіне айналыңыз!  
Ашылуы үстіміздегі жылдың наурыз айында 
жоспарланып отыр. 

Еще одно увлекательное шоу поведает о казахской 
народной легенде XVI века «Кыз-Жибек и Толеген» во 
время увлекательного парада лодок по водному кана-
лу. Сочетание танца, света и музыки, технически проду-
манная «хореография» лодок и впечатляющее «Шоу 
фонтанов» окунут зрителей в мир, полный символизма. 
Замечательное место, в котором вы узнаете о культуре 
Казахстана, это первый «Летающий театр» — уникаль-
ный проект в Центральной Азии. Впечатляющее соору-
жение, сконструированное с использованием новей-
ших технологий, поведает историю легендарной птицы 
Самрук.
В Семейном Развлекательном Центре вы посетите ска-
зочный мир, который открывается в увлекательной 
атмосфере, напоминающей древние города Великого 
шелкового пути. Старый базар со зданиями и украше-
ниями из натуральных материалов отправит вас в путе-
шествие во времени, а новый базар встретит вас орна-
ментами, красочной мозаикой и роскошно расшитыми 
тканями. В Семейном Развлекательном Центре вы ис-
пытаете невероятные эмоции, прокатившись на новых 
детских аттракционах. 
Обязательно приезжайте в «Каравансарай» и стань-
те частью новой завораживающей истории! Открытие 
планируется в марте этого года.

«КАРАВАНСАРАЙ» — 
НОВОЕ МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ ТУРИСТОВ

«КАРАВАНСАРАЙ»  —
 ТУРИСТЕРДІ ТАРТАТЫН ЖАҢА ОРЫН 
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«Каравансарай» Қазақстанның тарихы мен мәдениеті 
шоғырланған жерде орналасқан. Түркістан — ұлы ой-
шылдардың тарихы мен пәлсапасын сіңірген жер. Бұл 
өңірде табиғи және тарихи көрікті жерлер аз емес. Ту-
ристерді тартатын басты орын  — 15 ғасырдың аяғында 
салынған Қожа Ахмет Яссауидің ғажап кесенесі. Түр-
кістандағы тағы бір маңызды кесене — Яссауидің бірін-
ші ұстазы, киелі Арыстан-бабаның жерленген орны.  
Тарих сүйетіндер Түркістаннан 60 шақырым жерде ор-
наласқан Отырар оазисіне барған жөн, оның аумағында 
9-12 ғасырларда Ұлы жібек жолының ең маңызды қала-
ларының бірі — Отырар орналасқан.  Сондай-ақ, тағы 
бір ежелгі қала — Сауранды да көріп қайтыңыз, мұнда 
әлі күнге дейін археологиялық жұмыстар жүргізілуде.
Түркістан облысының нағыз табиғи мұғжизасы — 
Ақмешіт үңгірі. Бағзы заманнан бері үңгір туралы аңы-
здар таралып келеді. Оларға сенсек, Ақмешітке кіре 
білген өз бақытын табады екен. Түркістан қаласынан 
солтүстікке қарай 35 шақырым жерде орналасқан Үкаша 
ата мазарындағы киелі құдыққа міндетті түрде барыңыз. 
Аңызға сүйенсек, құдықтан тек жаны таза адамдар ғана 
су ала алады екен.
1500 жылдық тарихы бар ежелгі Түркістан қаласы бүгін-
де мұсылман қауымы тауап ететін маңызды орталықтар-
дың бірі болып табылады. Түркістанға саяхат — бұл сізді 
бейжай қалдырмайтын тарихқа үңілу.

«Каравансарай» находится в самом сердце истории 
и культуры Казахстана. Земля Туркестана пропитана 
историей и философией великих мыслителей. В окрест-
ностях немало природных и исторических достопри-
мечательностей. Главное место притяжения туристов 
— великолепный комплекс мавзолея Ходжи Ахмеда 
Ясави, построенный в конце 15 века. Еще один главный 
мавзолей в Туркестане — место упокоения святого Ары-
стан-баба, первого учителя Ясави. 
Любителям истории стоит посетить и Отрарский оазис в 
60 км от Туркестана, на территории которого в 9-12 веках 
располагался один из значимых городов Великого шел-
кового пути — Отрар. Также отправляйтесь посмотреть 
на еще одно древнее городище — Сауран, где по сей 
день ведутся археологические работы.
Настоящее природное чудо Туркестанской области — 
пещера Акмешит. Предания о пещере существуют с 
незапамятных времен. Кто сможет побывать в «белой 
мечети», тот найдет свое счастье. Обязательно посети-
те мистический колодец комплекса Укаша-ата, который 
расположен в 35 км к северу от города Туркестан. По 
легенде в колодце могут набрать воду только те, у кого 
чистая безгрешная душа. 
Древнейший город Туркестан с 1500-летней историей 
сегодня является одним из важнейших центров мусуль-
манского паломничества. Путешествие в Туркестан — 
уникальное погружение в историю, которое не оставит 
вас равнодушным.
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