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РЕДАКЦИЯДАН
ОТ РЕДАКЦИИ
Күздің соңғы айын күлімсіреумен, жылулықпен және өмірге құштарлықпен өткізгіміз келеді. Міне, сондықтан
біз осы шығарылымның кейіпкері ретінде қазақстандық әзілкеш, КВН-шы және жай ғана тамаша отағасы
Данияр Жұмәділовты таңдағымыз келді. Біз онымен
әзіл әлеміндегі жолы, оның жүзеге асырылуы мен шығармашылық жоспарлары туралы әңгімелестік.
Біздің кейіпкеріміздің бейнесі мен стилінен шабыт ала
отырып, біз сіздер үшін «Хан Шатыр» дүкендерінде
ерлерге арналған топтамалардағы жаңалықтарды
әзірледік. Сондай-ақ, күздің жаңа тренді — трикотаж
бұйымдар туралы сөз еттік.
Күз — өз-өзіне дұрыс күтім жасап, косметикалық құралдарды алмастыру уақыты, сондықтан біз жылдың суық
мезгілінде қолдануға болатын жақсы реңк беруші құралдарды іріктедік. Дәл қараша айында Black Friday жойқын
жаппай сатылымы өтпек, сол үшін де біз оның қарсаңында сіздерге тиімді шопингінің құпияларын ашып,
егжей-тегжейін түсіндіруді шештік.
Жаңа топтамалар, дүкендердің ашылуы, киноафиша
және біздің сүйікті оқырмандарымыз үшін тағы басқа
көптеген қызықтар.

ZARA MAN

Анна Русакова
ALTINYILDIZ CLASSICS
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ТУАЛЕТНАЯ ВОДА CALVIN KLEIN DEFY, MON AMIE
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Последний месяц осени хочется провести с улыбкой,
теплом и жизнелюбием. Именно поэтому нам захотелось выбрать героем выпуска Данияра Джумадилова,
казахстанского юмориста, КВН-щика и просто замечательного семьянина. Мы побеседовали с ним о пути
в мире юмора, его реализации и творческих планах.
Вдохновившись образом и стилем нашего героя, мы
подготовили для вас новинки в мужских коллекциях
в магазинах «Хан Шатыр». А еще рассказали о новом
тренде осени — трикотажных изделиях.
Осень — время правильного ухода за собой и смены косметических средств, поэтому мы подобрали хорошие
тональные средства, которыми стоит пользоваться в холодное время года. Именно в ноябре проходит
грандиозная распродажа «Черная пятница», и мы в
преддверии нее решили рассказать вам о секретах и
тонкостях продуктивного шопинга.
Новые коллекции, открытие магазинов, киноафиша и
многое другое для наших любимых читателей.

СМАРТ ЧАСЫ APPLE WATCH NIKE SERIES 6, SULPAK
Нөмірді шығаруға атсалысқандар:
Над номером работали:
Анна Русакова, Юлия Дериглер,
Дастан Бактияров, Асылбек Жанкылыш,
Нурсила Куншыгарова
Дизайн: Дарья Онучка
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Анна Русакова

ДАНИЯР ЖҰМӘДІЛОВ:
«БАҚЫТТЫ ОТБАСЫ — МЕНІҢ МАҚСАТЫМ
ЖӘНЕ АЛҒА БАСУЫМНЫҢ ҚОЗҒАУШЫ КҮШІ»
ДАНИЯР ДЖУМАДИЛОВ: «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ — МОЯ ЦЕЛЬ И ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА»
Данияр, қайырлы күн! «Хан Шатыр» СОО-на
қош келдіңіз. Сіз елі сүйген ерсіз. Сіз «Спарта»
командасының мықты капитаны және «Казахи» командасының көшбасшыларының бірі
болдыңыз. Сіз «Кеш жарық, Қазақстан!» жобасына қатысып, «X Factor» жобасын жүргіздіңіз.
Бүгінде Сіз ТНТ-дағы «Игра» телешоуында
«Астана» командасының басты қатысушыларының бірісіз. Сіз үшін әзіл және КВН әлемі неден және қалай басталғаны жөнінде әңгімелеп
берсеңіз.
Әзіл және КВН әлемі мен үшін мектеп оқып жүрген шақтан басталды. Мен әрдайым жайдары мінезді болдым, әзілдегенді жақсы көретінмін. Бір
сәт маған осы қасиетімді өмірлік ісіме айналдырсам деген ой келді. Бірінші рет елордамыздағы
8-мектеп құрамасымен шығып, біз бірден мектеп лигасының чемпиондары атандық. Бұл ең
алғашқы лига болды. Бәрі осы сәттен басталған
сияқты. Содан соң, Қарағандыда колледж командасында ойнадым, елордадағы музыкалық
университет атынан да өнер көрсеттім.
Данияр, добрый день! Добро пожаловать в
ТРЦ «Хан Шатыр». Вас любит вся страна. Вы
были успешным капитаном команды «Спарта» и одним из лидеров команды «Казахи». Вы
принимали участие в проекте «Кеш жарық,
Қазақстан!» и были ведущим в проекте «X
Factor». А сегодня Вы один из главных участников команды «Астана» на телешоу «Игра»
на ТНТ. Расскажите, пожалуйста, как и с чего
начался для Вас мир юмора и КВН?
Мир юмора и КВН начался для меня еще со
школьной скамьи. Я всегда был жизнерадостным и любил шутки. В какой-то момент подумал,
что это может быть делом моей жизни. Впервые
я выступал за сборную 8 школы столицы, и мы
сразу стали чемпионами школьной лиги. Это
была самая первая лига. С этого момента, наверное, все и началось. Затем в Караганде играл за
команду колледжа, выступал за музыкальный
университет в столице.

«

Жетістікке
жетідуің құпиясы
команданың
бірлігінде
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«ХАН ШАТЫР» СОО-ДА ҚОНАҚТА / В ГОСТЯХ В ТРЦ «ХАН ШАТЫР»

Секрет успеха в
командном духе

Өзіңіздің алғашқы КВН ойыныңыз есіңізде ме? Қалай
болған еді?
Әрине. Алғашқы шығу мәңгі есте қалады ғой. Біздің команда «Сегіз балапан» деп аталатын. Қызық киінгеніміз
есімде: қара шұлық, туфли, шолақ шалбар. Көңілді
болған еді! Командамыз мықты еді. Мысалы, Айнұр
Жетпісбаева қазір Қ. Қуанышбаев атындағы Қазақ драма театрының актрисасы. Олжас Рымбаевпен алғашқы
командада ойнап бастағанбыз, содан бері бірге, міне,
ТНТ-ға дейін жалғастырып келеміз. Балалақ шақ досым!
Сіз өзіңіздің «Спарта» командаңызды құрдыңыз және
ол КВН-ның Бас лигасына өтті. Команда капитаны
ретінде жетістікке жетудің құпияларымен бөліссеңіз.
Мен құрдым деп айта алмаймын. Біз бәріміз бірге мектептер құрамасын құрмақ болып шешкенбіз, кейін кейбір жігіттер бөлініп кетті. Осылай бізде «Спарта» командасы пайда болды. Бір күні капитанды анықтауға байқау
жарияланып, жігіттер мені ұсынды. Жетістікке жетідуің
құпиясы команданың бірлігінде. Біз бір-бірімізге бауырмыз. Бәрін әрдайым бірге жасаймыз.
Әзіл саласындағы қызметіңіз Сіздің бойыңызда қандай тұлғалық қасиеттеріңізді ашты?
КВН ойыны маған сахнаны паш етті. Мен өмір бойы
белсенді, жарқын көңілді болдым. Іштей өзімді жас
сезініп, адамдарға жақсы эмоциялар сыйлағанды ұнататынмын және осыған бүкіл өмірімді арнағаным үшін
қуаныштымын.

А Вы помните свою первую игру в КВН? Как это было?
Конечно. Первое выступление запоминается навсегда.
Наша команда называлась «Сегіз балапан». Помню,
что мы очень интересно были одеты: в черных носках,
туфлях, коротких шортах. Было весело! У нас была сильная команда. Например, Айнура Жетпысбаева теперь
актриса Казахского драматического театра им. К. Куанышбаева. С Олжасом Рымбаевым мы начинали играть
в первой команде и до сих пор продолжаем уже на ТНТ.
Друг детства!
Вы организовали свою команду «Спарта», которая
попала в Главную лигу КВН. Как капитан команды, поделитесь, пожалуйста, своими секретами успеха.
Не могу сказать, что я был организатором. Мы все вместе решили создать сборную школ, а потом некоторые ребята отделились. Так у нас получилась команда
«Спарта». Был однажды конкурс чтобы выявить капитана, ребята выдвинули меня. Секрет успеха в командном духе. Мы все друг другу братья. Все всегда делаем
вместе.
Какие стороны личности открыла в Вас юмористическая деятельность?
Игра в КВН для меня открыла сцену. Я всегда по жизни
был активным и жизнерадостным. Всегда в душе молодой, любил дарить людям хорошие эмоции, и я очень
рад, что посвятил этому свою жизнь.
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Бақытты отбасы —
менің мақсатым және
алға басуымның
қозғаушы күші

«Игра» жобасындағы Сіздің әзіліңіз түсінікті, жеңіл, Ваш юмор в «Игре» очень понятный, легкий, искряжарқын. Өз миниатюраларыңыз үшін идеялар мен ша- щийся. Где Вы черпаете идеи и вдохновение для своих
бытты қайдан аласыз?
миниатюр?
Менің әзілім мен скетчілерім өмірден алынған, сол үшін Мой юмор и скетчи всегда жизненные, потому что это
де көрерменге түсінікті. Сондықтан шығар, миниатюра- понятно зрителю. Наверное, поэтому получаются такие
ларымның қарапайым және қабылдауға жеңіл болып простые и легкие для восприятия миниатюры.
шығатыны.
Кем Вы вдохновляетесь? Есть ли у Вас пример для подКімнен шабыт аласыз? Үлгі тұтатын тұлғаларыңыз ражания.
бар ма?
Вдохновение черпаю из жизни и из семьи. Отчасти я
Шабытты өмірден, отбасымнан аламын. КВН ойынына благодарен игре в КВН за то, что она подарила мне сатағы бір алғыс айтатын себебім, ол маған ең бастысын мое главное — семью. Супруга приходила часто в каче— отбасымды сыйлады. Жұбайым көрермен ретінде жиі стве зрителя, и судьба заставляла нас встретиться еще
келетін, содан тағдыр бізді тағы бірнеше рет кездестірді. несколько раз.
Ал отбасыңыз Сіздің қызметіңізге қалай қарайды?
А как семья относится к Вашей деятельности?
Тамаша. Бақытты отбасы — менің мақсатым және алға Замечательно. Счастливая семья — моя цель и двигабасуымның қозғаушы күші. Одан маңызды нәрсе жоқ. тель прогресса. Нет ничего главнее ее. Я часто бываю
Мен жиі сапарда болатындықтан, балаларымды қатты в отъезде, отчего очень скучаю по детям. Мы начинасағынамын. Біз жұбайымызбен одан бетер бір-бірімізді ем ценить друг друга с супругой еще больше. Поэтому,
бағалай бастаймыз. Сондықтан, әрине, кейбір қызықты конечно, какие-то интересные моменты я беру и для
сәттерді мен өз сценарилеріме де аламын. Балалар мені своих сценариев. Дети узнают меня по телевизору, и
теледидардан көріп танып жатады, мұның өзі мен үшін это уже большая радость для меня. Все в этой жизни я
үлкен қуаныш. Бұл өмірде мен барлығын отбасым үшін делаю ради своей семьи.
жасаймын.
Что хотели бы пожелать нашим читателям?
Біздің оқырмандарымызға не тілер едіңіз?
Любите друг друга, радуйтесь, ведь жизнь у нас одна.
Бір-біріңізді сүйіңіздер, шаттаныңыздар, өмір бір-ақ Иногда нам пишут плохие комментарии, и они очень
рет беріледі ғой. Кейде бізге жағымсыз пікірлер жа- огорчают команду. Мы в КВН играем ради наших бозып, команданың көңілін түсіріп жатады. Біз КВН-да лельщиков. Мы одна большая семья. Мы стараемся
біздің жанкүйерлеріміз үшін ойнаймыз. Біз үлкен бір всегда быть на первом месте, чтобы Казахстан был лучотбасымыз. Біз әрдайым бірінші орында болуға тыры- шим. Хочется поздравить всех казахстанцев с наступасамыз, Қазақстанның үздік болғанын қалаймыз. Бар- ющим юбилеем: 30-летием Дня Независимости Респулық қазақстандықтарды келе жатқан мерейтоймен блики Казахстан!
құттықтағым келеді: Қазақстан Республикасы ТәуелФотограф: Зарина Кожукова
сіздігінің 30 жылдығы құтты болсын!
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THE NORTH FACE

ПАРФЮМИРОВАННАЯ
ВОДА LOEWE 7 COBALT,
MON AMIE

TOMMY HILFIGER
THE NORTH FACE

MARC O’POLO

TIMBERLAND

ЧАСЫ MIDO 005.430.11.061.80, SWISS TIME

СТИЛЬ БӨЛШЕКТЕРДЕ
СТИЛЬ — В ДЕТАЛЯХ

ARMANI EXCHANGE

Әрбір ер адамға нағыз керегі — өзінің бірегей
стилі. Қараша күздің суық айы болса да, әрдайым
мінсіз көрінуді ұмытпаңыз, өйткені стиль бөлшектерде. Сапалы белдік, жақсы парфюм, стильді сағат немесе сәнді аяқ киім сіздің бейнеңіздің
ажарын келтіріп, елеулі акцент жасайды. Біз қарашада нақты сатып алуға тұрарлық заттар
идеяларын жинастырдық.
ALDO

Без чего точно не обойтись каждому мужчине, так это без своего уникального стиля. Ноябрь —
хоть и холодный осенний месяц,
не забывайте всегда выглядеть
безупречно, ведь стиль — в деталях. Качественный ремень, хороLACOSTE

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА JIMMY
CHOO URBAN HERO
GOLD EDITION,
MON AMIE

ARMANI EXCHANGE

CAMICISSIMA
LACOSTE

MASSIMO DUTTI
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KANZLER

11

ший парфюм, стильные часы или
модная обувь трансформируют
ваш образ и создадут заметный
акцент. Мы собрали идеи покупок,
которые точно стоит сделать в
ноябре.

MASSIMO DUTTI

ТРИКОТАЖДАН ТІГІЛГЕН КИІМ —
2021 КҮЗІНІҢ БАСТЫ ТРЕНДІЛЕРІНІҢ БІРІ
ВЕЩИ ИЗ ТРИКОТАЖА —
ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ТРЕНДОВ ОСЕНИ 2021
LACOSTE

LACOSTE

ZARA

MASSIMO DUTTI

LC WAIKIKI

BERSHKA

LACOSTE

ZARA

ZARA

MANGO

MANGO

Күздің салқын күндерінде өте стильді көрінгіміз келеді, сонымен бірге жылы болғанын қалаймыз. Бүкіл
әлем дизайнерлері бізге ыңғайлы тренд ұсынды —
трикотаж бұйымдарға тренд.

Күзгі жаңа трикотаж топтамаларында ыңғайлы жемпірлер мен пуловерлер ғана емес. Дизайнерлер эксперименттік нұсқаларды да көрсетті: көйлектер, боди,
кардигандар, шолақ шалбар, костюмдер мен белдемшелер. Бренділер түстермен тәжірибе жасай отырып,
минимализм мен базалық гардеробты ұстанушыларға
ұяң және табиғи реңктердегі модельдерді, ал батылырақ бейнелер үшін ашық және қанық түстілерін ұсынып отыр.
Трикотаж киімдер деним және терімен жақсы үйлеседі. Қарашадағы сатып алатын заттар тізіміне жіңішке тоқылған сәнді кардиган, жылы трикотаж көйлек,
жұмсақ ыңғайлы костюмдер мен тоқылған желеткелерді қосқан абзал.

Прохладной осенью хочется выглядеть очень стильно, но одновременно тепло. Дизайнеры всего мира
предложили нам очень комфортный тренд — тренд
на трикотажные изделия.
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ZARA

LC WAIKIKI

PULL&BEAR

В новых осенних коллекциях из трикотажа не только
удобные джемперы и пуловеры. Дизайнеры продемонстрировали экспериментальные варианты: платья, боди, кардиганы, шорты, костюмы и юбки. Бренды экспериментируют с цветом, предлагая модели в
спокойных и натуральных оттенках для сторонников
минимализма и базового гардероба, а также яркие и
сочные оттенки для более смелых образов.
Трикотажные вещи смотрятся гармонично с денимом
и кожей. В свой список покупок в ноябре стоит добавить модный кардиган тонкой вязки, трикотажное теплое платье, мягкие комфортные костюмы и вязаные
жилеты.
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TOMMY HILFIGER

TOMMY HILFIGER

MASSIMO DUTTI
Қара көйлек
Черное платье

ЖЕҢІЛДІКТЕР КЕЗІНДЕ
ҚАНДАЙ
ИНВЕСТИЦИЯ-ЗАТТАРДЫ
АЛҒАН ЖӨН?
КАКИЕ ВЕЩИ-ИНВЕСТИЦИИ
СТОИТ КУПИТЬ НА СКИДКАХ
Жеңілдіктер кезеңі — бұл
өз гардеробыңды қолжетімді бағадағы сапалы
заттармен толықтыруға
тамаша уақыт. Қандай
заттарға инвестиция салуға болатынын сіздерге
іріктеп көрсеттік.

MANGO
Әйелдердің базалық мамық күрткесі
Базовый женский пуховик

Период скидок — это отличное время, чтобы пополнить свой гардероб
хорошими качественными вещами по доступным ценам. А в какие
вещи стоит инвестировать, мы показали вам в
нашей подборке.
ARMANI EXCHANGE
Ерлердің
классикалық күрткесі
Классическая
мужская куртка

KANZLER
Сапалы
белдік
Качественный
ремень

ZARA
Базалық пиджак/жакет
Базовый пиджак/жакет

ADIDAS
Ақ кроссовкалар
Белые кроссовки

CHARLES&KEITH
Стильді сөмке
Стильная сумка

CHARLES&KEITH

MASSIMO DUTTI
Базалық әмбебап бәтеңке
Универсальные базовые ботинки
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БІР НӘРСЕНІҢ ТАРИХЫ / ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЕЩИ

ОТ КУТЮР ЖӘНЕ ПРЕТ-А-ПОРТЕ: СӘН
ИНДУСТРИЯСЫ ҚАЛАЙ ПАЙДА БОЛДЫ

ОТ КУТЮР И ПРЕТ-А-ПОРТЕ: КАК ЗАРОЖДАЛАСЬ МОДНАЯ ИНДУСТРИЯ
Бәріміз де, қалай болғанда да, сәнге мән беріп, киім
үлгілеріндегі үрдістерді бақылап, әдемі және заманға
сай көрінуге тырысамыз. Ал, осы бір әдет қайдан
шықты және жалпы сән дегеніміз не, шағын зерттеуімізде осы тақырыпты қозғамақпыз.

Мы все так или иначе следим за модой, новыми тенденциями в одежде и стараемся выглядеть красиво и
современно. Но вот откуда возникла такая привычка и что такое вообще мода, мы расскажем в нашем
небольшом исследовании.

Сән тарихының мамандары оның пайда болуын XII–
MASSIMO DUTTI
XIII ғасырға жатқызады, өйткені осы уақытта костюмде көптеп пайда бола бастаған элементтер қажеттілік
үшін емес, әшекей ретінде қолданылған. Алдымен еуропалық киіну мәнеріне Испания сәні ықпал етті. Кейіннен еуропалық киімдегі үрдістерге барокко стилінің
отаны Италия да ықпал ете бастады. Жұрт салтанатты
киінуге тырысып, итальяндық барқыт, атлас, тафта және
шілтерден тігілген киім киді. XVI ғасырдың ортасынан
бастап испандық тәкаппарлық кеңінен тарала бастайды.
Заманауи сәннің пайда болуы XIV Людовик патшаның
билеуі кезіндегі Франциядағы сән жүйесінің дамуымен
байланысты. Француз сән үлгісі Еуропада XVII ғасырдың ортасынан бастап басымдыққа ие бола бастады.
Париждік сән мен стиль журналдары кеңінен тарала
бастайды. Әйел көйлегіндегі еркін және табиғи сызықтарға, қауырсыннан жасалған әдеттен тыс әшекейлерге, мол желбіреуіштерге, шілтерге артықшылық
беріледі. XVIII ғасырда рококо стилі пайда болса, XIX
ғасыр сәнге қатқыл корсеттер, кринолин және ұзын Специалисты по истории моды считают, что ее зарождение началось в XII–XIII веках, когда в костюме в
жеңді енгізді.
большом количестве стали появляться элементы не по
необходимости, а для украшения. Сначала на европейскую манеру одеваться влияла мода Испании. Позже
на тенденции в европейской одежде начала оказывать и Италия, где зародился стиль барокко. Публика
стремилась роскошно одеваться и носила одежду из
итальянского бархата, атласа, тафты и кружева. С середины XVI века становится популярной испанская чопорность.
Художник
Возникновение современной моды стало возможным
Юстус Сустерманс
благодаря развитию системы моды во Франции во
время правления короля Людовика XIV. Французская
мода стала доминантной в Европе с середины XVII
века. Становятся популярны парижские журналы моды
и стиля. Предпочтение отдается свободным и естественным линиям женского платья, экстравагантным
украшениям из перьев, обильным рюшам, кружевам. В
XVIII появляется стиль рококо, а XIX век принес в моду
жесткие корсеты, кринолин и длинные рукава.
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Источник фото: ресурсы Internet

Ертеректе киімді тігіншілер немесе модисткалар тіксе,
XIX ғасырдың орта шенінен бастап алғашқы сән салондары мен алғашқы кутюрьелер пайда бола бастайды.
Жаңа сән үлгілерін шығарушылар енді патшаның отбасы мен олардың нөкерлері емес, кутюрье мен дизайнерлер болды.
«Жоғары сән» (Haute Couture) ұғымын ойлап тапқан
француз модельері, House of Worth сән үйінің негізін
қалаушы Чарльз Фредерик Уорт. 1868 жылы ол қазіргі
күнге дейін әлемдегі барлық сән үйлерін біріктіретін
Жоғары сән Синдикаты деген үйді ұйымдастырды.
Оған дейін тігіншілер клиенттердің үйіне баратын. Уорт
бұл тәртіпті өзгертті. Ол клиенттерді өзінің ательесінде
қабылдады, әйелдер онда киім шақтап көруге келетін
болды. Киімді осылай тігу үдерісі «От кутюр» (haute
couture) деген атқа ие болды. Бүгінгі таңда бұл — киімдер табиғи материалдардан қолдан тігілетін белгілі
бір сән үйлері. Haute Couture лауазымына лайық атану
оңай емес: бұл үшін Жоғары сән федерациясында талаптарға сәйкестігін растау қажет.
TOMMY HILFIGER

Раньше одежда изготавливалась у портных или модисток, но в середине XIX века появляются первые салоны мод и первые кутюрье. Законодателями мод становятся уже не королевские особы и их придворные, а
кутюрье и дизайнеры.
Родоначальником понятия «Высокая мода» (Haute
Couture) считается французский модельер Чарльз Фредерик Уорт, основатель дома моды House of Worth. В
1868 году он организовал дом — Синдикат Высокой
моды, который по сей день объединяет модные дома
мира. До него портные посещали клиентов на дому.
Уорт изменил этот порядок. Он принимал клиенток у
себя в ателье, куда дамы приходили на примерку. Такой процесс пошива одежды получил название «От кутюр» (haute couture). Сегодня это определенные дома
мод, в которых вещи шьются вручную из натуральных
материалов. Заслужить титул Haute Couture не просто:
для этого нужно подтвердить соответствие требованиям в Федерации высокой моды.

MASSIMO DUTTI

MASSIMO DUTTI

Жоғары сән дизайнерлерінің топтамаларындағы модельдерді жаппай шығару мүмкін емес, бұл жағдай
«Прет-а-порте» (Prêt-à--Porter) сәнінің пайда болуына
себеп болды. Бұл — люкс бренділер мен премиум санаттағы бренділердің жаппай өндірісте шағын сериялармен шығарылатын дизайнерлік бұйымдары. Прета-порте топтамаларындағы киім күнделікті өмірде
киюге арналған.
XX ғасыр киіну мәнері туралы түсінікті өзгерткен біртуар кутюрьелерді сыйлады: Поль Пуаре, Коко Шанель,
Кристиан Диор, Эльза Скиапарелли, Жанна Ланвен,
Джорджо Армани және басқалары.
Ал XX және XXI ғасырлар тоғысында біз сәннің жаңа
беталысын сездік: өзін көрсету еркіндігі мен азат стиль.

CALVIN KLEIN
JEANS

Модели из коллекций дизайнеров высокой моды невозможно производить в массовом порядке, что привело к возникновению моды «Прет-а-порте» (Prêt-à-Porter). Это дизайнерские изделия люксовых брендов
и брендов премиум-категории, которые выпускаются
небольшими сериями в массовом производстве. Коллекции прет-а-порте предназначены для ношения в
повседневной жизни.
XX век подарил нам целый ряд выдающихся кутюрье,
изменивших представление о манере одеваться: Поль
Пуаре, Коко Шанель, Кристиан Диор, Эльза Скиапарелли, Жанна Ланвен, Джорджо Армани и др.
А на рубеже XX и XXI веков мы почувствовали новый
виток моды: свободу самовыражения и непринужденный стиль.
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1.

СТИЛЬНЫЕ И ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ НОВИНКИ
НОЯБРЯ

2.

Қараша — стильді және жылы бейнелер мен жайлы
да жайдары демалыстар уақыты. «Хан Шатыр»
СОО-дағы жаңа заттардан шабыт алыңыз. Сізді
шопингіде күтеміз!
Ноябрь — время стильных теплых образов и хороших уютных выходных. Вдохновляйтесь новинками
в ТРЦ «Хан Шатыр». Ждем вас на шопинг!

3.

ҚАРАШАДАҒЫ
СТИЛЬДІ ЖӘНЕ ШАБЫТТАНДЫРУШЫ
ЖАҢА ЗАТТАР
4.

5.

6.
8.
7.
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1. REBECCA әшекейлері Қазақстанда алғашқы рет «Хан
Шатыр» СОО-да ұсынылып отыр. Бірегей және ерекше
бұйымдар — тамаша сыйлық.
2. Егер сіз трендіге сай және ерекше сөмкелер іздесеңіз,
CHARLES&KEITH-ке барыңыз. Бұл сингапурлік сапалы
сөмкелер бренді.
3. TOMMY HILFIGER-ден желетке — суық қарашадағы жақсы амал. Стильді әрі жылы бұл киім әр түрлі стильдерде
бейнелер жасауға мүмкіндік береді.
4. MASSIMO DUTTI-де ұзын астарлы жылы пальто ұсынылған. Қараша айына таптырмайтын бұйым. 70%-ға жүннен, астары вискозадан жасалған.
5. MON AMIE-де жаңа зат — Chanel-ден Les 4 Ombres қабақ далабының палитрасы. Күңгірттен жылтырға дейінгі
реңктердің әр алуандылығының арқасында бейнелердің
шексіз түрлерін жасауға болады.
6. L´OCCITANE-нің «Нероли, орхидея және ваниль» жаңа
топтамасы — еліктірер, жылы және бүркеп алатын хош
иіс.
7. ALDO-да экотеріден жасалған су өткізбейтін бәтеңке —
жайлылық пен әсемдікті сүйетіндерге ең ұнамды зат.
8. Аппақ, сәнді ботильондар — 2021 күзінің тренді. ZARAның стильді ақ ботильонын пальтомен де, мамық күрткемен де үйлестіруге болады.
1. Украшения от REBECCA впервые представлены в Казахстане, в ТРЦ «Хан Шатыр». Уникальные и необычные изделия — отличный подарок.
2. Если вы ищете трендовые и необычные сумки, отправляйтесь в CHARLES&KEITH. Это сингапурский бренд качественных сумок.
3. Жилет от TOMMY HILFIGER — вариант для холодного
ноября. Стильный и теплый, он позволит создавать образы в разных стилях.
4. В MASSIMO DUTTI представлено утепленное длинное
шерстяное пальто. Отличный вариант на ноябрь. Состоит
на 70% из шерсти, подкладка выполнена из вискозы.
5. Новинка в MON AMIE — палитра теней Les 4 Ombres от
Chanel. Благодаря широкому выбору сочетаний оттенков
от матового до мерцающего, можно создавать бесконечные образы.
6. Новая коллекция L´OCCITANE «Нероли, орхидея и ваниль» — захватывающий, теплый и обволакивающий
аромат.
7. Водонепроницаемые ботинки из экокожи от ALDO —
излюбленный вариант для тех, кто любит комфорт и красоту.
8. Белоснежные, утонченные ботильоны — тренд осени
2021. Стильные белые ботильоны от ZARA можно сочетать
и с пальто, и с пуховиком.

1. Әйгілі iPhone 13 Pro-ның кәдімгідей киноролик
жасауға мүмкіндік беретін керемет камерасы бар.
SULPAK дүкенінде ұсынылған.
2. MON AMIE-дегі Issey Miyake-тен Fusion D’issey
Extrême хош иісі — ерлерге арналған 2021 жыл
жаңалығы. Хош иіс фужерлік топқа жатады. Жақын
адамыңыз үшін тамаша сыйлық.
3. Күзгі бейнеңізге стильді киім іздеп жүрсіз бе?
LACOSTE-ден костюм — ыңғайлы, жұмсақ және
жайлы.
4. ZARA MAN-дегі жасанды қой терісінен жылы
күртке — суық күзге жақсы таңдау.
5. SWISS TIME-де Longines L2.628.5.32.7 брендінің
сағат моделі ұсынылған. Берік жақұт әйнегі бар.
Тұрқы болаттан жасалып, алтын жалатылған.
6. MASSIMO DUTTI-де вельветтен тігілген пиджактардың жаңа топтамасы — салқын күзге тамаша
нұсқа.
7. TIMBERLAND-тен аса берік және сапалы жолдорба. Жабыны арқасында ішіндегі заттарды тіпті
жаңбырлы күні де бүтін сақтайды.
8. ADIDAS-та жаңа бұйым — хайкинг үшін Terrex
Trailmaker Cold. Rdy бәтеңкесі. Қысқы астарындағы су жұқтырмайтын жарғақшасы бар жеңіл
созылғыш материал табанға мықтап жанасады.
COLD.RDY жылытқышы суық және жоғары ылғалдылық жағдайында жылу мен құрғақтықты сақтайды.
1. Легендарный iPhone 13 Pro имеет потрясающую
камеру, благодаря которой можно создавать настоящие киноролики. Представлен в магазине
SULPAK.
2. Аромат Fusion D’issey Extrême от Issey Miyake в
MON AMIE — новинка 2021 года для мужчин. Аромат принадлежит к группе фужерные. Отличный
подарок для близкого человека.
3. Ищете стильный вариант для образа осенью?
Костюм от LACOSTE — удобный, мягкий и комфортный.
4. Теплая куртка из искусственной овчины от ZARA
MAN — хороший выбор для холодной осени.
5. В SWISS TIME представлена модель часов бренда Longines L2.628.5.32.7. Имеют прочное сапфировое стекло. Корпус выполнен из стали и покрыт
золотом.
6. В MASSIMO DUTTI новая коллекция пиджаков
из вельвета — отличный вариант на холодную
осень.
7. Рюкзак от TIMBERLAND сверхпрочный и качественный. Благодаря покрытию, сохранит вещи
целыми даже в дождливую погоду.
8. В ADIDAS новинка — ботинки для хайкинга
Terrex Trailmaker Cold.Rdy. Легкий эластичный материал с водоотталкивающей мембраной на зимней подкладке плотно облегает стопу. Утеплитель
COLD.RDY сохраняет тепло и сухость в условиях
холода и высокой влажности.

3.

1.
2.

4.

5.
6.

7.

8.
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СУЫҚ МЕЗГІЛГЕ АРНАЛҒАН ҮЗДІК
РЕҢК БЕРУШІ ҚҰРАЛДАР
ЛУЧШИЕ ТОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НА ХОЛОДНЫЙ СЕЗОН
Реңк беруші құралды таңдағанда, ең алдымен, сіз
оның түсіне назар аударасыз. Жылдың суық мезгілінде әсіресе өзіңіздің теріңіздің қосымша нәрлендірілуі,
ылғалдандырылуы және қорғалуы туралы ойланған
жөн. Біз суық мезгілде пайдасы тиетін жақсы реңк беруші құралдарды жинастырдық.

При покупке тонального средства вы в первую очередь обращаете внимание на оттенок. В холодное
время года стоит особенно задуматься о дополнительном питании, увлажнении и защите вашей кожи.
Мы собрали хорошие тональные средства, которые
помогут пережить холодный сезон.

Ылғалдандыратын реңк беруші крем
Құрамында белсенді ылғалдандырушы
және нәрлендіруші компоненттері (гиалурон қышқылы, Е дәрумені, майлар)
бар реңк беруші крем — құрғақ және
жасы ерекшелігіндегі тері үшін тамаша
шешім. Ол реңкті тегістеп, терінің түлеуін кетіреді.

КРЕМ
YVES SAINT
LAURENT TOUCHE
ECLAT, MON AMIE

Увлажняющий тональный крем
Тональный крем с активными увлажняющими и питательными компонентами
в составе (гиалуроновая кислота, витамин Е, масла) — идеальное решение
для сухой и возрастной кожи. Он будет
выравнивать тон и устранять шелушения.

ТОНАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА CLINIQUE
EVEN BETTER
CLINICAL SPF 20,
MON AMIE

BB-КРЕМ SHISEIDO
PERFECT HYDRATING
SPF30, MON AMIE

Беттің жылтырын кетіретін крем
Жарық шағылыстыратын түйірлері
Майлы тері үшін үздік таңдау. Ол теріні
бар реңк беруші крем
жылтыратпай, опа әсерімен қамтамаТерісі құрғақ немесе қалыпты қыздарға
сыз етеді. Мұндай реңк беруші кремнің
арналған. Құрамындағы жарық шағылықұрамынан терідегі майлы жылтырдың
стыратын түйірлерінің әсерінен терінің
пайда болуын бақылайтын минералды
табиғи жарқырауын қамтамасыз етеді.
микро түйірлер мен басқа компонентМұндай реңк беруші крем бірден бірнетерді табуға болады. Беттің жылтырын
ше проблеманы шешеді: көздің астынкетіретін реңк беруші крем теріні күңдағы қара дақтарды кетіреді, теріге
гірттендіріп, бітімі мен түсіне қарай тежұмсақ сәуле береді. Крем тез әрі оңай
жағылады. Суық күзде және қыста оны КРЕМ L’ORÉAL гістейді. Бет терісі майлы қыздар үшін
хайлайтер ретінде локал түрде жаққан PARIS INFAILLIBLE макияж астына тамаша бітім жасайды.
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жөн.
Матирующий крем
ПОКРЫТИЕ,

КРЕМ DIOR
DIORSKIN
FOREVER,
MON AMIE

КРЕМ L’ORÉAL PARIS
ALLIANCE PERFECT,
MON AMIE

Тональный крем со светотражающими
MON AMIE
частицами
Подойдет девушкам с сухой или нормальной кожей. Обеспечивает естественное сияние кожи за счет светоотражающих частиц в составе. Такой
тональный крем решает сразу несколько проблем: убирает темные круги под
глазами, придает коже мягкое сияние.
Крем быстро и легко растушевывается.
Холодной осенью и зимой лучше наносите его локально в качестве хайлайте22
ра.

Лучший выбор для жирной кожи. Он
не позволит коже блестеть и обеспечит
эффект пудры. В составе такого тонального крема можно найти минеральные
микрочастицы и другие компоненты, которые контролируют появление
жирного блеска на коже. Матирующий
тональный крем делает кожу матовой,
ровной по текстуре и цвету. Он создает идеальную текстуру под макияж девушкам с жирным типом кожи.
КРЕМ LANCOME TEINT IDOLE
ULTRA WEAR SPF15, MON AMIE

SPF бар крем
Құрамында SPF бар құралдарды тек
жазда ғана қолданып қоймау керек.
Тері түсі өте ашық немесе терісі сезімтал
қыздарға SPF-сүзгіші бар реңк беруші
кремді суық мезгілде қолданған абзал.
Ультракүлгінді сүзгіш фотоқартаюды тежейді.
Крем с SPF
Средства с SPF в составе нужно использовать не только летом. Девушкам с
очень светлой или чувствительной кожей лучше использовать тональный
крем с SPF-фильтрами в холодное время. Ультрафиолетовый фильтр противостоит фотостарению.

ВВ-крем
ВВ-крем реңк беруші негіз ретінде қолданылады, алайда оның күтімдік және
емдік әсері де бар. Беттегі қызаруларды жасыру және кемшіліктерді емдеу
қасиеті бар жеңіл реңк беруші крем. Ол
терінің түсіне бейімделеді.

ТОНАЛЬНАЯ
ОСНОВА
STUDIO
WATERWEIGHT
SPF 30 MAC

ЖИДКАЯ ОСНОВА DIOR
ТОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
DIORSKIN FOREVER
GUERLAIN HIGH PERFECTION
UNDERCOVER, MON AMIE
SPF 15, MON AMIE
ЗАЩИТНЫЙ
ФЛЮИД ДЛЯ
ЛИЦА
«БЕЛАЯ
КОРОЛЕВА»
SPF 50,
L´OCCITANE

BB-КРЕМ
HOLIKA HOLIKA
MOISTURISING
SPF30, KOKO
BB-КРЕМ
LA ROCHE-POSAY,
АПТЕКА «ЦВЕТНАЯ»

ВВ-крем
ВВ-крем используется в качестве тональной основы, но обладает еще ухаживающим лечебным действием. Это
легкий тональный крем с функцией
маскировки покраснений и лечения
несовершенств. Он подстраивается под
оттенок кожи.

КУШОН COLLAGEN
AQUA AIR CUSHION,
KOKO

КУШОН MISSHA MAGIC CUSHION
COVER SPF50, KOKO

Суға төзімді крем
Суға төзімді формула ылғалдың әсеріне төзімді. Мұндай құралмен жаңбыр
астында қалып қою қорқынышты емес.
Жаңбырлы ауа райында сөмкеңізде
болғаны жақсы. Терінің кез келген түріне үйлеседі.
Водостойкий крем
Водостойкая формула устойчива к воздействию влаги. С таким средством не
страшно попасть под дождь. Имейте в
косметичке на случай дождливой погоды. Подходят для любого типа кожи.

CC-КРЕМ
CHANEL,
MON AMIE
CC-КРЕМ
CLINIQUE,
MON AMIE

Кушон
Опа форматындағы өте ыңғайлы және
атқарымды құрал. Бұл — косметикалық реңк
беруші құрал сіңірілген арнайы жөке. Құрал
өте жұқа қабат жағылады да, табиғи нәтиже береді. Күзге майлармен және өсімдіктер сығындысымен байытылған кушонды
таңдаған абзал.
Кушон
Очень удобное и функциональное средство
в формате пудры. Это специальная губка, которая пропитана косметическим тональным
средством. Тон распределяется очень тонким
слоем и дарит естественный результат. На
осень лучше выбирать кушон, обогащенный
маслами и экстрактами растений.
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СС-крем
Ылғалдандырушы компоненттері (теңіз
минералдары, дәрумендер мен гиалурон қышқылы) бар реңк беруші крем.
СС-крем кемшіліктерді BB-крем секілді
жасыра алмаса да, тері түсін жақсылап
тегістеп, сонымен бірге ылғалдандырады.
СС-крем
Тональный крем с увлажняющими компонентами (морские минералы, витамины и гиалуроновая кислота). СС-крем
не так сильно маскирует недостатки,
как BB-крем, но хорошо выравнивает
тон кожи и одновременно увлажняет.

ЖАРҚЫН ИНТЕРЬЕР: КӨҢІЛ-КҮЙДІ
ЖАҚСАРТУДЫҢ ҮЗДІК ТӘСІЛДЕРІ

MADAME COCO

ZARA HOME

ЯРКИЙ ИНТЕРЬЕР: ЛУЧШИЕ СПОСОБЫ УЛУЧШИТЬ НАСТРОЕНИЕ
Көбісі күзді көмескі түстері, хош иістері мен реңктердің алуандылығы үшін жақсы көрсе, кейбіреулер
жаңбыры мен суығына, күндердің қысқаруына қамығады. Біз сіздерге күрең күзде көңіл-күйді көтеретіндей
интерьерді қалай түрлендіруге болатынын көрсетуді шештік. Қалайша сұлулықты сезініп, маусымды барынша жақсы көңіл-күймен өткізуге болатынын біліп
жүріңіз.
ZARA HOME

Многие любят осень за приглушенные краски, пряные
запахи и разнообразие оттенков, а кто-то грустит
из-за периода дождей, холода и коротких дней. Мы
решили показать вам, как можно разнообразить интерьер осенью, чтобы поднять себе настроение. Узнайте, как почувствовать красоту и пережить сезон
максимально с хорошим настроением.

EVIM

ZARA HOME

Стильді ыдыс
Өзіңіздің әдеттегі қолданып жүрген ыдысыңызды жаңа,
ерекше және көркеміне ауыстырыңыз. Бәрі тәмам болуы үшін, қолдан өрнектелген керамиканы немесе
сәнді күзгі реңктегі ыдысты таңдаңыз. Стильді ыдысты
ZARA HOME, MADAME COCO, BORK, SULPAK, EVIM-де
табуға болады.
MADAME COCO

Ашық түсті текстиль
Жаңартудың ең оңай жолы — текстильді ауыстыру.
Жайлы атмосфера жасауда маталар айтарлықтай басты рөл атқарады. Қонақжайдағы жұмсақ жиһазды
жастықтармен толықтыруға болады. Бөлмені жылы
күзгі реңктердегі пердемен сәндеп, жаңа жұмсақ жамылғыштар, пледілер табуға, ваннадағы пердені жаңартуға болады. Текстильді ZARA HOME, MADAME COCO,
ASKONA, EVIM, LUX HOME дүкендерінен алуға болады.
ZARA HOME

SWAROVSKI

Яркий текстиль
Самый легкий вариант обновления — смена текстиля.
Ткани играют почти главную роль в создании уютной
атмосферы. Можно добавить подушки к мягкой мебели в гостиной. Можно украсить комнату шторами
в теплых осенних оттенках, найти новые уютные мягкие пледы и покрывала, обновить шторки в ванной.
Текстиль можно приобрести в ZARA HOME, MADAME
COCO, ASKONA, EVIM, LUX HOME.
ZARA HOME

Уютный декор
Жайлы әшекей
Әдемі стильді әшекейден асқан қуантарлық нәрсе жоқ. Ничего так не радует, как красивый стильный декор.
Жаңа кесілген немесе кептірілген дала гүлдері, өсімдік Свежесрезанные или сухие полевые цветы, картины с
бейнеленген суреттер, жарқыраған шырағдандар не- растительными мотивами, яркие светильники или свемесе майшамдар көңіл-күйді көтереді. Өзіңіздің жеке чи поднимут настроение. Картины по вашему личному
тапсырысыңыз бойынша суреттерді 2-қабаттағы LA заказу можно купить в LA POSTER на 2 этаже. Также
POSTER-ден ала аласыз. Сондай-ақ, үйге арналған әше- выбирайте декор для дома в магазинах SWAROVSKI,
кей заттарды SWAROVSKI, ZARA HOME, MADAME COCO, ZARA HOME, MADAME COCO, EVIM, MINISO.
EVIM, MINISO-да таңдаңыз.
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ASKONA

LA POSTER

Түстер терапиясы
Үйіңізді ашық түстермен толтырыңыз да, түстер мен
реңктерден қуат алыңыз. Күздің көркемдігіне кенелу үшін үйіңізге хаки, зығыр түсі, сарғыш-жасыл реңк,
төгілген жапырақтардың қызыл және қоңыр түстерін
таңдаңыз. Ал, егер бір серпіліп, белсенділік сезінгіңіз
келсе, ашық көк, қызыл, көгілдір, күлгін түстерге назар
аударыңыз. Алуан түсті ыдыс ZARA HOME, MADAME
COCO, MINISO, EVIM дүкендерінде ұсынылған.
ASKONA

Стильная посуда
Замените свой привычный комплект посуды на новый, необычный и красочный. Для полного эффекта
выбирайте керамику с ручной росписью или посуду в
модных осенних тонах. Стильную посуду можно найти
в ZARA HOME, MADAME COCO, BORK, SULPAK, EVIM.

MADAME COCO

Цветотерапия
Наполняйте дом яркими предметами, заряжаясь энергией цветов и оттенков. Чтобы погрузиться в красоту
осени, выбирайте для дома цвет хаки, льняной, желтовато-зеленый оттенок, красный и коричневый цвета
опавших листьев. А если хотите взбодриться и почувствовать активность, присмотритесь к ярким синему,
красному, голубому, фиолетовому цветам. Богатство
оттенков посуды представлено в магазинах ZARA
HOME, MADAME COCO, MINISO, EVIM.

ZARA HOME

Хош иіс терапиясы
Жылы жұмсақ хош иістер күзгі жабырқаулықтан арылтады. Көңіл-күйді жақсарту үшін жылулық үні бар
хош иісті парфюмерлік композициялар тамаша үйлеседі: кардамон, сандал ағашы, апельсин, зімбір. Үйге
арналған хош иістер ZARA HOME, MADAME COCO,
ASKONA, L’OCCITANE, MINISO, EVIM-де ұсынылған.

L´OCCITANE

ZARA HOME

Ароматерапия
Теплые мягкие ароматы избавят от осенней хандры.
Для улучшения настроения идеально подойдут пряные парфюмерные композиции с теплыми нотами:
кардамон, сандаловое дерево, апельсин, имбирь. Ароматы для дома представлены в ZARA HOME, MADAME
COCO, ASKONA, L’OCCITANE, MINISO, EVIM.
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«ХАН ШАТЫРДАҒЫ» ЖЫЛЫ КЕЗДЕСУЛЕР:
ЖАЙЛЫ ОРЫНДАРҒА ШОЛУ
ТЕПЛЫЕ ВСТРЕЧИ В «ХАН ШАТЫР»:
ГИД ПО УЮТНЫМ МЕСТАМ
Біздің «Хан Шатыр» СОО — шопинг қана емес. Бұл
— аттракциондарда көңілді уақыт өткізіп, демалысқа шыққандай, жағажайда демалып, іскер кездесу
немесе романтикалық жүздесу ұйымдастыруға болатын күмбез астындағы қалашық. «Хан Шатыр»
СОО — бұл ойын-сауық әр алуандылығы мен үздік шопинг. Біздің үлкен және жайлы сауда орталығымызға
жылынуға шақырамыз!

Наш ТРЦ «Хан Шатыр» — не просто шопинг. Это
небольшой город под куполом, где можно весело провести время на аттракционах, понежиться на пляже, словно в отпуске, устроить деловую встречу или
романтическое свидание. ТРЦ «Хан Шатыр» — это
разнообразие развлечений и лучший шопинг. Приглашаем согреться в наш большой и уютный торговый
центр!
Ноутбукпен жұмыс жасау
STARBUCKS — ең танымал американдық кофехана ғана
емес, сонымен бірге жастардың ең сүйікті орындарының бірі. Мұнда достармен жүздесіп, сүйіктісімен кездеседі, сондай-ақ, бұл жердің атмосферасы ноутбукпен
асықпай жұмыс жасауға ықыласыңды тудырады.
Поработать с ноутбуком
STARBUCKS — не только самая популярная американская кофейня, но и одно их самых любимых мест
молодежи. Здесь встречаются с друзьями, устраивают
свидание, а еще атмосфера очень располагает к спокойной работе за ноутбуком.

Құрбыңмен кездесу
COFFEE BOOM — бұл дәмді асханасы, шапшаң сервисі
мен жағымды атмосферасымен баурап алған, көбісіне
танымал және сүйікті кофехана. Мұнда ең дәмді тәтті бәліш пен десерттер бар. Құрбыңмен бір шыны аяқ
кофе ішуге кездесу үшін тамаша орын.
Встретиться с подругой
COFFEE BOOM — это узнаваемая и любимая многими
кофейня с вкусной кухней, быстрым сервисом и приятной атмосферой. Здесь самые вкусные пирожные и десерты. Отличное место, чтобы встретиться с подругой
за чашкой кофе.
Жақыныңмен жүздесу ұйымдастыру
CAFE LATTE — «Хан Шатыр» СОО-дағы қонақтарымызға бес жылдан астам уақыт бойы қызмет етіп келе
жатқан ең тыныш орындардың бірі. Жанға жайлы осы
жерде әркім де жақындарымен кездесуді ұнатады және
романтикалық жүздесулер ұйымдастырады.
Устроить свидание
CAFE LATTE — одно из самых спокойных мест в ТРЦ
«Хан Шатыр», которое обслуживает наших гостей уже
более пяти лет. В приятной обстановке здесь любят
встречаться с близкими и устраивать романтические
свидания.
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Отбасылық кешкі ас ұйымдастыру
PIZZA CITY соған тұрарлықтай, қаладағы ең дәмді пицца пісіретін мейрамхана саналады. Мұнда балалы отбасылар жайлы үстел басында жиналғанды ұнатады.
Арнайы итальяндық рецептер бойынша дайындалған
дәмді пиццалардан басқа, мұнда таңдауы кең пасталар
да бар.
Организовать семейный ужин
PIZZA CITY по праву считают рестораном с самой вкусной пиццей в городе. Здесь любят собираться за уютным столиком семьи с детьми. Кроме вкусных пицц,
приготовленных по специальным итальянским рецептам, здесь большой выбор паст.
Іскер кездесу ұйымдастыру
EXPRESSO — бұл елордамыздағы жаңадан ашылып,
жылдам дамып келе жатқан кофеханалардың бірі.
Бұл жердің интерьері жайлы және еуропалық асхана
тағамдарының кең таңдауы бар. Жағымды тыныш атмосфера іскер кездесуге қолайлы.
Устроить деловую встречу
EXPRESSO — это одна из новых быстроразвивающихся кофеен столицы. Здесь уютный интерьер и большой
выбор блюд европейской кухни. Приятная спокойная
атмосфера располагает к деловым встречам.

Достармен көңілді уақыт өткізу
Бәріміз де үлкен экрандардағы киноны сағынып қалдық. Chaplin Cinemas — бұл кино мен көрермендерге
деген сүйіспеншіліктен туған кинотеатрлар. Компания
кино көрсетілімінің барлық заманауи технологияларын біріктірген.
Хорошо провести время с друзьями
Все мы соскучились по кино на больших экранах.
Chaplin Cinemas — это кинотеатры, созданные с любовью к кино и зрителям. Компания объединяет все современные технологии кинопоказа.

Жағажайда демалу
Жазғы демалыс, күн шуақ, жылы құм мен сергітетін коктейльдердің ертегі уақытына жылдың кез келген мезгілінде Sky Beach Club-қа келіп ене аласыз. Отбасылық
жағажай клубы жақындарыңыз және достарыңызбен
өткізген кездесуден қуаныш пен шаттық сәттерін сыйлайды.
Отдохнуть на пляже
Попасть в сказочное время летних отпусков, солнца, теплого песка и освежающих коктейлей можно в любое
время года в Sky Beach Club. Семейный пляжный клуб
подарит вам моменты радости и веселья от встреч с
родными и друзьями.

Мол әсерге кенелу
Fame City — ең заманауи аттракциондары мен аниматроникстары бар үлкен ойын орталығы. Мұнда әркім
де өзіне лайығын таба алады.
Получить много впечатлений
Fame City — большой игровой центр с самыми современными аттракционами и аниматрониксами. Здесь
каждый найдет себе занятие по душе.
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Барлық шопинг сүюшілердің ең қалаулы күні Black
Friday 2021 жылғы 26 қарашада өтпек. Біз сіздер
үшін осы күнді барынша тиімді өткізудің лайфхактары мен пайдалы кеңестерін әзірледік.
1. Black Friday — төмендетілген бағамен сыйлықтар
алып, жаңа жылға дайындалуға тамаша мүмкіндік.
2. Ең жақсы уақыт — таңертең. Жаппай сатылымның
соңғы сағаттарына қарағанда, дәл осы уақытта сіз
асықпай затты таңдап, киіп көріп, сатып ала аласыз.
3. Не сатып алатыныңызды жоспарлаңыз және топтамалар туралы сайттарды қарап шығыңыз. Осылайша сіз дайындалып, алдымен қай дүкендерге
бару керек екенін білетін боласыз.
4. Дүкендердің хабарламаларына жазылып қойыңыз. Науқаннан бірнеше күн бұрын олар сізге
ескерту мен ең тиімді ұсыныстар тізімін жібереді.
5. Білгілі бір соманы бөліп, бюджетті анықтап
алыңыз. Осылай сіз шығындарға сабырмен қарайтын боласыз.
6. Black Friday тек тауарларға ғана емес, қызметтерге де жеңілдіктер болады. Қызмет орындарына баруыңыз қажет пе, жоқ па, алдын ала ойланыңыз.
7. Жақсы жеңілдікпен ірі заттар. Әдетте науқан күні
электроника және тұрмыс техникасы дүкендері жақсы жеңілдіктер сыйлайды.
Сіздерді «Хан Шатыр» СОО-на ең тиімді шопингіге
шақырамыз. Жұмаңыз сәтті өтсін!

1 ЭТАЖ

Cамый желанный день всех любителей шопинга
«Черная пятница» в Казахстане пройдет 26 ноября 2021 года. Мы подготовили для вас полезные
советы и лайфхаки, как провести этот день максимально продуктивно.
1. «Черная пятница» — отличная возможность подготовиться к новому году, закупив подарки по сниженной цене.
2. Лучшее время — утро. Вы спокойно сможете выбрать, примерить и купить вещь, нежели в последние часы распродажи.
3. Спланируйте покупки и изучите сайты с коллекциями. Так вы сможете подготовиться и будете знать, в
какие магазины идти в первую очередь.
4. Подпишитесь на рассылки магазинов. За несколько дней до акции они пришлют вам напоминание и
перечни самых выгодных предложений.
5. Определите бюджет, выделив определенную сумму. Так вы спокойно будете относиться к тратам.
6. В «Черную пятницу» скидки не только на товары,
но и на услуги. Заранее подумайте, не нужно ли вам
обратиться в сервисные точки.
7. Крупные вещи с хорошей скидкой. Обычно в день
акции магазины с электроникой и бытовой техникой дарят хорошие скидки.
Приглашаем вас на самый продуктивный шопинг в
ТРЦ «Хан Шатыр». Хорошей вам пятницы!
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А ВТО Р С К А Я КО ЛО Н К А

А В Т О РД Ы Ң Б А ҒА Н Ы

БАЛАЛАР ҚЫСҚЫ ЖЫЛЫ
КИІМІНДЕГІ ЖАҢАЛЫҚТАР
ТЕПЛЫЕ НОВИНКИ НА ЗИМУ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Қыстың ауылы да алыс емес. Өзіміздің де, балаларымыздың да қысқы киімін әзірлейтін уақыт келді.
Балаңыздың қыста өзін жайлы сезінуі үшін, балаға
арналған ең жылы киімдер идеяларын жинақтадық.

Не за горами зима. Пора утепляться и утеплять
детей. Мы собрали идеи самых теплых покупок для
вашего ребенка, чтобы зимой он чувствовал себя
комфортно.

ЖЫЛЫ ІШ КИІМ,
«СПОРТМАСТЕР»
Созылғыш
матасы
ыңғайлы
қозғалуына мүмкіндік береді, арнайы талшықтары
жылудың
реттелуін тамаша
қамтамасыз етеді.
Жұмсақ матасы
теріні қажамайды.
АСТАРЫ ЖЫЛЫ КОМБИНЕЗОН, «ДЕТСКИЙ МИР»
Қыз балаларға арналған мақталы астары бар өте жылы Baby Go екілік-жиынтығы. Желден қорғалған сыдырма
ілгегі және жарық шағылыстыратын
элементтері бар.

ТЕРМОБЕЛЬЕ, «СПОРТМАСТЕР»
Эластичная ткань позволяет двигаться комфортно, специальные волокна
обеспечивают отличную
терморегуляцию. Мягкая
ткань не натирает кожу.

УТЕПЛЕННЫЙ КОМБИНЕЗОН, «ДЕТСКИЙ
МИР»
Очень теплый комплект-двойка для девочек Baby Go с подкладкой из хлопка. Имеет
молнию с ветрозащитной планкой и светоотражающие элементы.

ХАЙКИНГ ҮШІН БЕРІК БӘТЕҢКЕ, ADIDAS KIDS
Ол турист аяқ киімі сияқты табанды ұстап тұрады және жылытады, ал
салмағы кәдімгі кроссовкадан аспайды. COLD.RDY
технологиясы бар материал аяқты жылуда және
құрғақтықта сақтайды.

ПРОЧНЫЕ БОТИНКИ ДЛЯ ХАЙКИНГА, ADIDAS KIDS
Они поддерживают и согревают стопу, как туристическая
обувь, а весят не больше обычных кроссовок. Материал с техТЕПЛЫЕ ПЕРЧАТКИ, LC WAIKIKI KIDS
Утепленные перчатки с несколькими слоя- нологией COLD.RDY сохраняет
ми защиты. Имеют эластичное запястье, ко- ноги в тепле и сухости.
торое предотвращает попадание снега.
ЖЫЛЫ ҚОЛҒАП, LC WAIKIKI KIDS
Бірнеше қорғау қабаты бар жылы астарлы
қолғап. Қардың кіруін болдырмайтындай,
білек тұсы созылғыш етіп жасалған.
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ЖҮННЕН ТІГІЛГЕН ПАЛЬТО,
ZARA KIDS
Бұл — екі
жағына
бірдей қаусырмалы, жеңі ұзын,
астары
вискозадан жасалған жүннен
тігілген пальто.
Күздің
суық
күндеріне тамаша нұсқа.

АКСЕССУАРЛАР ЖИЫНТЫҚТАРЫ, ACCESSORIZE
Қыздарға арналған ең қызықты аксессуарлар
таңдауы ACCESSORIZE-де ұсынылған. Сүйікті
мультфильмдердің кейіпкерлері бейнеленген
жылы жиынтықтар бар.
НАБОРЫ АКСЕССУАРОВ, ACCESSORIZE
Самый интересный выбор аксессуаров для девочек
представлен в ACCESSORIZE. Теплые комплекты с персонажами любимых мультфильмов.

ПАЛЬТО ИЗ ШЕРСТИ,
ZARA KIDS
Это
двубортное
пальто из шерсти с
длинными рукавами и подкладкой из
вискозы. Отличный
вариант на позднюю
осень.
ЖЫЛЫ АСТАРЛЫ МАМЫҚ КҮРТКЕ, ADIDAS
KIDS
80%-ға үйрек мамығынан және 20%ға
қауырсыннан
тұрады.
Ұзындау
фасон, жоғары жаға
және үлкен капюшон
— нағыз аяздарға арналған мамық күртке.

ЖЫЛЫ КАРДИГАН, MONSOON
Кардиган
—
қысқа арналған
тамаша шешім.
Оның
ұзартылған
пішіні
желден қорғайды.
70%-ға
мақтадан тұрады.
ТЕПЛЫЙ КАРДИГАН, MONSOON
Кардиган — отличное решение
на зиму. Его удлиненный крой
защитит от ветра. Состоит на
70% из хлопка.

УТЕПЛЕННЫЙ
ПУХОВИК,
ADIDAS KIDS
Состоит на 80% из натурального утиного пуха и на 20% из
пера. Удлиненный фасон, высокий воротник и объемный
капюшон — пуховик идеален
для морозов.

REIMA ЖЫЛЫ ЕТІГІ, ORCHESTRA
Reima брендінің жылы аяқ киім модельдерінің бірі.
Киіз ұлтарағы мен жартылай жүннен жасалған астары
бар су өтпейтін қысқы бәтеңке.
ТЕПЛЫЕ САПОГИ REIMA, ORCHESTRA
Одна из теплых моделей обуви бренда Reima. Непромокаемые зимние ботинки с фетровой стелькой и
полушерстяной подкладкой.
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КИІМ ІШІНЕН КИІЛЕТІН
ЖИЫНТЫҚ, ORCHESTRA
Ерекше жылы материалдан тігілген: меринос жүні
мен Tencel талшықтарының
қоспасынан. Кез келген белсенді серуендеулер үшін
үйлесетін тамаша базалық
киім қабаты.
КОМПЛЕКТ ПОД ОДЕЖДУ,
ORCHESTRA
Сшит из необыкновенно
теплого материала: смеси
мериносовой шерсти и волокон Tencel. Идеальный
базовый слой для любых
активных прогулок.

FAME CITY — БАЛАЛЫҚ ПЕН
ОЙЫН-САУЫҚТЫҢ ЕРТЕГІ ӘЛЕМІ
FAME CITY — СКАЗОЧНЫЙ МИР ДЕТСТВА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Тамаша балалық әлеміне қош келдіңіздер! Күн сайын Добро пожаловать в прекрасную страну детства!
Fame City кішкентай келушілерді қуана қарсы алып, Ежедневно Fame City радушно встречает маленьких
алаңсыздық пен мол жарқын әсер сыйлайды!
посетителей и дарит ощущение беззаботности и
море ярких впечатлений!

СУ АТТРАКЦИОНЫ
Толқындардан ескен самал мен жазғы көңіл-күйді
сезінгіңіз келе ме? Дәл «Хан Шатыр» күмбезі астындағы шынайы тау өзенімен сырғанап түсіңіз.
ВОДНЫЙ АТТРАКЦИОН
Хотите ощутить свежесть волн и почувствовать летнее настроение? Скатитесь по настоящей горной
реке прямо под куполом «Хан Шатыр».
АЛТЫН ШАХТА
«Алтын шахта» — бұл қазына іздеумен ұштастырылған американдық балалар төбешіктері. Батыл алтын іздеушілерге жылдамдық ұнауға тиіс!

KIDS CITY
Қызықты
әлемімен
таныстыратын балаларға арналған бірегей мамандықтар қалашығы.
KIDS CITY
Уникальный детский
городок, где вы сможете познакомиться
с увлекательным миДИНОПАРК
ром профессий.
Біздің «Динопарк» гидтері әр баланың қиялын
еліктіретін жұмбақ динозаврлардың таңқаларлық
өмірі жайында айтып береді.

ЗОЛОТАЯ ШАХТА
«Золотая шахта» — это детские американские горки,
совмещенные с поиском сокровищ. Храбрым золотоискателям понравится скорость!

ДИНОПАРК
Гиды нашего «Динопарка» расскажут об
удивительной жизни загадочных динозавров, захватывающих воображение каждого ребенка.

МҰНАРА
Әсерлі көтерілу мен бас айналдыра түсу — эмоцияларға кенелуіңіз сөзсіз!
БАШНЯ
Захватывающий взлет и головокружительный спуск
— море эмоций вам обеспечены!
МОНОРЕЛЬС
БАМПЕРЛІ МАШИНА- Сізді әлем астаналарына саяхатқа аттандырады, соЛАР
нымен бірге сауда орталығымыздың ғажап көрінісін
«Формулы-1»-дің бо- тамашалатады.
лашақ жеңімпаздары
МОНОРЕЛЬС
қазірдің өзінде өз мүмОтправит вас в путешествие по мировым столицам, а
кіндіктерін көрсетіп,
еще откроет вам чудесную панораму торгового ценмәреде жеңістің дәмін
тра.
татып, қуана алады.
БАМПЕРНЫЕ МАШИНКИ
Будущие победители «Формулы-1» уже сейчас могут показать свои возможности и ощутить радость победы на финише.
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MINI RIDER
Бұл аттракцион — жерден тыс әлемді ұқсастыру. Жерге қайта оралу үшін, басқа шынайылыққа түсіп, барлық миссиялардан өтіңіз.
MINI RIDER
Этот аттракцион — имитация внеземного мира. Попадите в другую реальность и пройдите все миссии,
чтобы оказаться снова на Земле.
MOTION SPHERE
Виртуалды шынайылық әлеміне еніңіз де, шамалы
уақытқа фантастикалық оқиғалардың бас қаһарманына айналыңыз. Ойын толық ішінде болғандай әсер
береді.
MOTION SPHERE
Погрузитесь в мир виртуальной реальности, став ненадолго главным героем фантастических историй.
Игра дарит эффект полного присутствия.
POP UP
Әуе автомобильдерінің батыл да қайсар жүргізушілері
ұшудан көңілді эмоциялар мен қуанышқа кенеледі.
POP UP
Веселые эмоции и радость полета ощутят смелые и
храбрые водители воздушного автомобиля.
Сонымен бірге Fame City-де шалғай ғаламшардан
келген қаһармандар — Ханбала мен Ханшайым тұрады. Олардың Жер бетіндегі миссиясы — балаларға қуаныш сыйлау. Әр демалыс күндері олар балалармен
кездесіп, аттракциондарға тегін купондар таратады.
А еще в Fame City живут герои с далекой планеты —
Ханбала и Ханшайым. Их миссия на Земле — дарить
радость детям. Каждые выходные они встречаются с
детками и дарят бесплатные купоны на аттракционы.
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S K Y B E AC H C LU B —
Е ЛО РД А М Ы З Д А Ғ Ы Б І Р Е Г Е Й Ш И П А Ж А Й
SKY BEACH CLUB — УНИКАЛЬНЫЙ КУРОРТ СТОЛИЦЫ
Суық күндер де келіп жетті, алайда Sky Beach
Club-пен өзіңнің жазғы демалысың үшін алаңдамауға болады. Біздің жағажай клубымызда
ешқашан қыс болмайды! Самал жел, ыстық құм,
салқын теңіз суы, сарқырама — мұның бәрі жаныңызда, елорданың ең ерекше жерінде.
Sky Beach Club — бір-ақ күнге шипажайға барып
қайту тамаша мүмкіндігі. Шезлонгыда демалыңыз, бассейінде шомылыңыз, босаңсып, дәмді
салқындататын коктейльдердің дәмін көріңіз.
Сіздер үшін, отбасыңыз бен достарыңыз үшін таусылмас позитив!
Подкрадываются холода, но со Sky Beach Club
можно не переживать за свой летний отпуск. В
нашем пляжном клубе никогда не бывает зимы!
Легкий бриз, горячий песок, прохладная морская вода, водопады — все это рядом, в самом
необычном месте столицы.
Sky Beach Club — отличная возможность перенестись на курорт всего за один день. Отдохните
на шезлонгах, искупайтесь в бассейне, расслабьтесь и попробуйте вкусные охлаждающие коктейли. Море позитива для вас, вашей семьи и
друзей!
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Көптен күткен жаңалық! «Хан Шатырда» баршаның сүйікті «Миллион және iPhone» акциясы басталды! Сіздердің әрқайсыңыз жаңа iPhone 13-тің бақытты иесі бола аласыз немесе «Хан Шатырда» тұтас
бір миллион теңгеге сауда жасап, өзіңізді қуанта
аласыз!
«Хан Шатыр» дүкендерін аралап жүріп, бір күнде 20
000 теңгеге сауда жасай отырып, сіз супер жүлделер
ұта аласыз. Тек сатып алудың фискалдық, банк, тауар
чектерін атриумдағы купон берілетін орында көрсетуіңіз жеткілікті. Қатысушы купонын бір күнде тіпті әр
түрлі дүкендерден алған чектерді ұсынып та, алуға болады. Әр 20 000 теңге үшін сіз бір купон аласыз.
Акцияға кез келген дүкендер, соның ішінде қызмет
көрсету орындары, супермаркет, фуд-корт, кинотеатр,
Fame City және Sky Beach Club қатысады, сондықтан
қазанның 7 мен қарашаның 9 аралығы, қарашаның 10
мен желтоқсанның 7 аралығы жасаған саудаңыздың
чектерін әкеліңіз.
Лототрон ай сайын жаңартылады, сондықтан сіздің
ұту мүмкіндігіңіз жоғары! Ең бастысы — чектер мен
купондарды сақтауды ұмытпаңыз.
Ал жүлделер ұтысы 9 қараша және 7 желтоқсан күндері
Instagram тікелей эфирінде «Хан Шатыр» СОО-ның
@khanshatyr ресми парақшасында ойнатылады.
Эфирлерді қарап жүріңіз, өйткені біз қатысушылар
арасында серіктестеріміз атынан бағалы сыйлықтарды
ойнатамыз. Мүмкіндік әркімде де бар!
Сіздерді «Миллион және iPhone» акциясының қатысушысы болуға шақырамыз! «Хан Шатырмен» бірге
сауда жасаңыз да, ұтысқа ие болыңыз!

Долгожданная новость! В «Хан Шатыр» началась
всеми любимая акция «Миллион и iPhone»! Каждый
из вас может стать счастливым обладателем нового iPhone 13 или порадовать себя покупками в «Хан
Шатыр» на целый миллион тенге!
Прогуливаясь и совершая покупки в магазинах «Хан
Шатыр» за один день на сумму 20 000 тенге, вы можете
выиграть суперпризы. Достаточно лишь предоставить
фискальный, банковский, товарный чеки с покупок на
промостойке в атриуме. Купон участника можно получить при предъявлении чеков за один день даже из
разных магазинов. За каждые 20 000 тенге вы получаете по одному купону.
В акции участвуют любые магазины, включая сервисные точки, супермаркет, фуд-корт, кинотеатр, Fame
City и Sky Beach Club, поэтому приносите чеки с покупок, совершенных с 7 октября по 9 ноября, с 10 ноября
по 7 декабря.
Лототрон обновляется каждый месяц, поэтому у вас
высокие шансы на выигрыш! Самое главное — не забывайте сохранять чеки и купоны.
А розыгрыши призов будут проводиться 9 ноября и 7
декабря в прямом эфире Instagram на официальной
странице ТРЦ «Хан Шатыр» @khanshatyr.
Следите за эфирами, ведь среди участников мы разыгрываем ценные подарки от наших партнеров. Шансы
есть у всех!
Приглашаем вас стать участниками акции «Миллион
и iPhone»! Покупайте и выигрывайте вместе с «Хан
Шатыр»!
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Нурхан

Бүгін мен қызыма сыйлық таңдауға келдім. «Хан Шатырда» әрдайым өте жақсы атмосфера, барлығы өте
ыңғайлы және жайлы. Дүкендерде таңдау көп. Тамақтануға фуд-корттағы KFC-ге барғанды ұнатамын.
Қызым шамалы өскен соң, міндетті түрде Sky Beach
Club-қа барамыз.

Жасулан

@massage_aktau_asem

@rizat_bmw_purple

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

Cегодня я пришел выбирать подарок для своей дочери. В «Хан Шатыр» всегда очень хорошая атмосфера,
все очень удобно и уютно. Большой выбор в магазинах.
Перекусить люблю в KFC на фуд-корте. Когда немного
подрастет дочка, обязательно сходим в Sky Beach Club.

Біз қызымызбен елордаға қыдыруға, демалуға, шопинг жасауға үнемі келеміз. Бұл үшін біз «Хан Шатырды» таңдаймыз, өйткені мұнда жаныңмен демаласың.
Маған дүкендердегі қызмет көрсету өте ұнайды, үнемі
жинақы әрі тазы. Бүгін қызымызбен маусымдық топтамаларға келдік. Бізге LC WAIKIKI, KOTON, DEFACTO,
«Спортмастердегі» киім мен аяқ киім түрлері ұнайды.
Мы постоянно приезжаем с дочерью в столицу, гулять,
отдыхать, устраивать шопинг. А выбираем для этого
«Хан Шатыр», потому что здесь отдыхаешь душой. Мне
очень нравится обслуживание в магазинах, всегда чистота и порядок. Сегодня пришли с дочерью за сезонными коллекциями. Нам нравится ассортимент одежды
и обуви в LC WAIKIKI, KOTON, DEFACTO, «Спортмастер».

@akerke_temirkhanova

@zhanara2288

Торгын
@gulsezim_101

Мен үшін «Хан Шатыр» өте ыңғайлы және ықшам, сондықтан мұнда жиі келемін. Киім таңдауы MASSIMO
DUTTI-де, ал косметикадан MON AMIE жақсы. Кинотеатрға жиі келемін. Ал жақсы серуендеу мен шопингіден
кейін фуд-кортта тамақтануға қаламын.

Лейла

@nuraisv

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

Для меня «Хан Шатыр» очень удобный и компактный,
поэтому я довольно часто тут бываю. Очень хороший
выбор одежды в MASSIMO DUTTI, а косметики — в
MON AMIE. Очень часто прихожу в кинотеатр. А после
хорошей прогулки и шопинга остаюсь перекусить на
фуд-корте.
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@moldagalyevna01

@altynkanat85

#KHANSHATYR

Сегодня я здесь со своей семьей. Мы пришли прогуляться и за покупками. «Хан Шатыр» нравится тем,
что все расположено очень удобно, компактно, рядом.
Здесь много магазинов разной ценовой категории и
детям есть, где отдохнуть. Иногда приходим и в кинотеатр.

#KHANSHATYR

ЗАМЕТКИ О ТРÖ «ХАН ØАТЫР»

«ÕАН ШАТЫР» СОО ТУРАЛЫ ЖАЗБАЛАР

Бүгін мұнда отбасыммен келдім. Серуендеп, сауда жасауға келдік. «Хан Шатыр» барлығының өте ыңғайлы,
ықшам, жақын орналасуымен ұнайды. Мұнда әр түрлі
бағадағы дүкендер көп және балалар үшін де демалатын жерлер бар. Кейде кинотеатрға да келеміз.

«ÕАН ШАТЫРДАҒЫ»
ҚЫЗЫҚТАР
ИНТЕРЕСНОЕ В «ХАН ØАТЫР»
Өзін-өзі күтуге арналған инновациялық гаджеттер өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды. MON AMIEде эксклюзивті Hi Mirror ақылды
айнасы ұсынылған. Ол бет терісін
сканерлеп, ылғалдылық дәрежесін
және проблемаларды анықтайды,
сонымен бірге өзіңді күтуге арналған косметикалық өнімді ұсынады. Ақылды айна күнделікті дұрыс
күтім туралы «айтып береді». Орналасуы: 1-қабат, сыртқы шеңбер.
В MASSIMO DUTTI «Хан Шатыр» появилась серия косметических продуктов по уходу за собой. В коллекции парфюмерная вода, лосьоны и
гели для тела, мыло, кремы для рук
с ароматами хлопка, ромашки, сандала, тюльпана. Косметика по уходу
за собой — невесомые текстуры и
приятные ароматы. Расположение: 1
этаж, внутренний
круг.
CMYK
используется для печати pos
и наружной рекламы
CMYK 75 0 30 0

Ал, сіз ASKONA-ның тек үй мен ұйқыға арналған заттар дүкені ғана
емес екенін білдіңіз бе? Бұл — жеке
тапсырыс бойынша ортопедиялық
матрастар, кереуеттер, жастықтар
мен жамылғыштар жасап шығаратын ресейлік бренд. Сіз дүкенде
бұйымдардың сапасын бағалап,
өлшеп, өз қалауыңыз бойынша матрастар, текстиль мен жиһаз заттарын ала аласыз. Орналасуы: 0 қабат.
«Хан Шатыр» СОО-ның 2-қабатында DONNA RICCO аяқ киім дүкені
ашылды. Бұл — әйелдердің сапалы аяқ киімі мен аксессуарларының
түрік өндірушісі. DONNA RICCO аяқ
киімі барлық маусымға арналған
және заманауи үрдістерді ескере
отырып жасалған. Ыңғайлы қалып,
қолайлылық, жинақы дизайн — аяқ
киімнің басты артықшылықтары.
Орналасуы: 2-қабат

А вы знали, что ASKONA — это не
просто магазин товаров для дома и
сна. Это российский бренд, который
производит ортопедические матрасы, кровати, подушки и одеяла по
индивидуальному заказу. Вы можете
оценить в магазине качество изделий, примерить и подобрать по своим
предпочтениям матрасы, текстиль и
предметы мебели. Расположение: 0
этаж.

«Хан Шатыр» СОО-да Black Star Burger жылдам тамақтану мейрамханасының көптен күткен ашылуы
өтті. Бұл — тағамды сапалы, дәмді және арзан
әзірлеу мүмкін емес деген аңызды жоққа шығарған
бренд.
Black Star Burger-де барлық азық-түлік балғын. Азықтүлік жеткізушілері — қазақстандық нарықтағы өз
сегментінің көшбасшылары. Мейрамхананың басты
артықшылығы котлеттің бірегей құрамы мен қуырылу жүйесінде. Оны сөлді және жұмсақ семіз сиыр
етінен жасайды. Бірегей авторлық рецептураның
арқасында бургер наны үйдегідей хош иісті және
жұмсақ шығады.
Black Star Burger тағамдарды ерекше ұсынудан
алған эмоцияларды және жұмсақ дәмді бургерлерден алған гастрономиялық ләззатты сыйға тартады.

В ТРЦ «Хан Шатыр» состоялось долгожданное открытие ресторана быстрого питания Black Star
Burger. Это бренд, который разрушил миф о том, что
невозможно приготовить качественно, вкусно и недорого.
В Black Star Burger исключительно все свежее. Поставщики продукции — лидеры казахстанского
рынка в своем сегменте. Главное преимущество ресторана в уникальном составе и системе прожарки
котлет, которые готовят из сочной и мягкой мраморной говядины. Уникальная авторская рецептура
позволяет выпекать булочки по-домашнему ароматными и мягкими.
Black Star Burger дарит эмоции от необычной подачи блюд и чувство гастрономического удовольствия от сочных мягких бургеров.

На 2 этаже ТРЦ «Хан Шатыр» открылся магазин обуви DONNA
RICCO. Это турецкий производитель качественной женской обуви
и аксессуаров. Обувь DONNA RICCO
рассчитана на все сезоны и изготавливается с учетом современных
тенденций. Удобная колодка, практичность, лаконичный дизайн —
главные преимущества обуви. Расположение: 2 этаж.
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MASSIMO DUTTI-де өзін-өзі күтуге
арналған косметикалық өнімдер сериясы пайда болды. Топтамада парфюмериялық су, денеге арналған
лосьондар мен гельдер, сабын және
мақта, түймедақ, сандал, қызғалдақ
иісті қолға арналған кремдер бар.
Өзін-өзі күтуге арналған косметика — жеңіл текстура және жағымды
хош иістер. Орналасуы: 1-қабат, ішкі
шеңбер.

Инновационные гаджеты по уходу за собой стали неотъемлемой
частью нашей жизни. В MON AMIE
представлено эксклюзивное умное
зеркало HiMirror. Оно сканирует
кожу лица, определяет степень увлажненности и проблемы, а также
рекомендует косметическую продукцию по уходу за собой. Умное
зеркало «расскажет» все о правильном ежедневном уходе. Расположение: 1 этаж, внешний круг.

ТУРИЗМ

TETYSBLU ТУРИСТІК КЕШЕНІ — ҚАЗАҚСТАНДА
ДЕМАЛУДЫҢ ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРІ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС TETYSBLU —
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТДЫХА В КАЗАХСТАНЕ
Үстіміздегі жылдың шілде айында Қазақстандағы бірегей және алғашқы үлкен туристік кластер — TETYSBLU
ашылуы өтті. Бұл — бүкіл әлем туристерін тартатын жаңа жер.

В июле этого года состоялось открытие TETYSBLU
— уникального и первого в Казахстане большого туристического кластера. Это новое место притяжения
туристов со всего мира.

TETYSBLU Каспий теңізінің көркем жағалауында Ақтау
қаласынан небәрі 20 шақырым жерде орналасқан.
Мұнда тақырыптық алып ойын-сауық саябағы, керемет
қонақ үйлер, виллалар мен резиденциялар, сауда орталығы, гольф-клуб және жағажай клубы бар.
TETYSBLU — отбасымен саяхаттау үшін тамаша таңдау.
TETYSBLU-мен бірге сіз Орталық Азияда баламасы жоқ
еліктірер аттракциондарда ұмытылмас оқиғаға аттанасыз: Blu Power, Watermania және Snorri. Мұнда Қазақстандағы ең үлкен толқын бассейні және әлемдік
деңгейдегі аттракциондары бар 30-дан астам бірегей
алаң орналасқан: Каспий теңізінің әдемі көрінісіне қараған шолу дөңгелегі, аквапарк, шапшаң американдық
төбешіктер, «еріншек» өзен».
Отбасыңызбен жаңа ультра заманауи бес жұлдызды
Rixos Water World Aktau қонақ үйінде тоқтай аласыз. Ол
Каспий теңізінің жағалауында, тақырыптық саябақтан
жаяу жететіндей қашықтықта орналасқан. Қонақ үйде
тамаша жаңа 500 бөлме мен вилла бар.

TETYSBLU находится на живописном побережье Каспийского моря всего в 20 километрах от города Актау. Здесь расположены огромный тематический парк
развлечений, роскошные отели, виллы и резиденции,
торговый центр, гольф-клуб и пляжный клуб.
TETYSBLU идеален для путешествий с семьей. Вместе
с TETYSBLU вы отправитесь в незабываемое приключение на захватывающих аттракционах, аналогов которым нет в Центральной Азии: BluPower, Watermania и
Snorri. Здесь находится самый большой волновой бассейн в Казахстане и более 30 уникальных площадок
с аттракционами мирового класса: колесо обозрения
с невероятным видом на Каспийское море, аквапарк,
скоростные американские горки, «ленивая» река».
Остановиться с семьей вы можете в новом ультрасовременном пятизвездочном отеле Rixos Water World
Aktau. Он расположился на побережье Каспийского
моря, в пешей доступности от тематического парка.
Отель располагает новыми роскошными 500 номерами и виллами.
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Тақырыптық саябақ қасында үлкен TETYSBLU Shopping
Avenue сауда-ойын-сауық орталығы орналасқан. Жағалау бойындағы саяжолдармен серуендеу, әлемге танымал бренд дүкендеріндегі шопинг және Каспий
теңізінің жағасындағы мейрамханалардағы кешкі аспен күнді әдемі аяқтау — мұның бәрі сізде TETYSBLU-ға
жасаған саяхатыңыздан әдемі әсер қалдырары сөзсіз.

Рядом с тематическим парком находится большой
торгово-развлекательный центр TETYSBLU Shopping
Avenue. Прогулка по аллеям вдоль побережья, шопинг
в магазинах всемирно известных брендов и приятное
завершение дня за ужином в ресторанах на берегу Каспийского моря — все это оставит приятные впечатления от путешествия в TETYSBLU.

Shopping Avenue TetysBlu
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Уникальной частью туристического кластера TETYSBLU
стало открытие комплекса Rixos Golf & Villas Aktau. Ценители утонченного и изысканного образа жизни по
достоинству оценят возможность проживания в новых
роскошных виллах. Территория Rixos Golf & Villas Aktau
включает 98 вилл, которые поразят вас внутренним
убранством и расположением. Из окон открывается
потрясающий вид на живописные окрестности. Жители вилл получат прекрасную возможность стать членом нового гольф-клуба. Клуб площадью 24, 6 га располагает огромным 9-луночным полем для гольфа. На
его территории находится красивейшее искусственное
озеро, дарящее прохладу в жаркий день. Совмещайте
деловую или дружескую встречу с активной игрой в
гольф. А затем наслаждайтесь отдыхом на территории
пляжного клуба.
Туристический кластер TETYSBLU — это самые захватывающие аттракционы, новые роскошные отели, прекрасные виллы, огромный гольф-клуб, многообразие
ресторанов с международной кухней и магазинов всемирно известных брендов. Испытайте яркие эмоции
вместе с туристическим комплексом TETYSBLU!
Источник: комплекс TETYSBLU
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ҚАРАША/НОЯБРЬ

TETYSBLU туристік кластерінің бірегей бөлігі Rixos
Golf & Villas Aktau кешенінің ашылуы болды. Сәнді
және талғампаз өмір салтын бағалаушылар жаңа керемет виллаларда тұру мүмкіндігінің тиісті бағасын
береді. Rixos Golf & Villas Aktau аумағына 98 вилла
кіреді, олардың әрқайсысы да сізді орналасуы және
ішкі жабдығымен қайран қалдырады. Терезелерден
әдемі жерлердің керемет көріністерін тамашалайсыз.
Вилла тұрғындары жаңа гольф-клубының мүшесі болу
тамаша мүмкіндігіне ие болады. Ауданы 24,6 га клубта
гольфқа арналған 9 шұңқырлы үлкен алаң бар. Оның
аумағында ыстық күндері салқын самал беретін керемет жасанды көл орналасқан. Іскер немесе достар
кездесуін белсенді гольф ойынымен ұштастырыңыз.
Сонан соң жағажай клубы аумағындағы демалыстан
ләззат алыңыз.
TETYSBLU туристік кластері — бұл ең еліктірер аттракциондар, жаңа керемет қонақ үйлер, тамаша виллалар,
алып гольф-клуб, халықаралық асханасы бар мейрамханалар мен әлемге танымал бренділер дүкендерінің
әр алуандылығы. TETYSBLU туристік кешенімен бірге
жарқын эмоцияларға кенеліңіз!

