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РЕДАКЦИЯДАН
ОТ РЕДАКЦИИ

Красивый и белоснежный февраль очень вдохновля-
ет на творчество и эстетику. В такие минуты 
хочется претворить мечты и осуществить все 
свои желания. Еще в феврале милый сердцу празд-
ник — День всех влюбленных.
Именно под впечатлением приближающихся празд-
ников и вдохновляющей красоты вокруг мы реши-
ли выбрать гостьей этого номера несравненную 
и обаятельную Арай Алимхан, любимицу публики, 
участницу конкурса «Миссис Вселенная». Мы по-
беседовали с ней о творческих планах, конкурсе и о 
жизни, а еще зарядились ее положительной энерге-
тикой на много дней вперед! Для ваших близких мы 
составили идеи подарков ко Дню всех влюбленных.
Совсем недавно состоялся финал розыгрыша «Жүл-
дехан», и мы встретились с победителями, чтобы 
послушать их личные истории об участии в акции 
и узнать впечатления. Зимние вечера навевают 
уют и тепло, поэтому черпайте наши идеи о до-
машнем SPA-уходе. 
И, конечно, как всегда отзывы, киноновинки и фо-
тоотчеты!

Хорошего вам настроения!
Анна Русакова

Әдемі және аппақ қарлы ақпан шығармашылық пен 
эстетикаға өте шабыттандырады. Мұндай ми-
нуттарда армандарды жүзеге асырып және барлық 
тілектеріңді орындағың келеді. Сондай-ақ, ақпан-
дағы жүрекке ұнамды мереке — ғашықтар күні.
Дәл сол жақындап келе жатқан мерекелер мен ай-
наладағы шабыттандырар әсемдіктің әсерімен, 
біз, «Миссис Вселенная» конкурсының қатысушысы, 
көпшіліктің сүйіктісі, ерекше және сүйкімді Әлімхан 
Арайды осы шығарылымның қонағы етіп таңдадық. 
Біз онымен шығармашылық жоспарлары, конкурс 
және өмір туралы әңгімелестік, сондай-ақ, оның оң 
энергетикасынан қуат алдық. Сіздердің жақында-
рыңыз үшін біз ғашықтар күніне орай сыйлықтар 
идеяларын құрастырдық.
Таяуда ғана «Нұрлы Науқан» ұтыс ойынының фи-
налы болып өтті, біз жеңімпаздармен олардың 
науқанға қатысу жөніндегі жеке хикаяларын естіп, 
алған әсерлерін білу үшін кездестік. Қысқы кештер-
де жайлылық пен жылылықты жанымыз қалайды, 
сондықтан SPA-күтім жайлы біздің идеяларды бір 
қарап шығыңыз.  
Және, әрине дәстүрлі пікірлер, кино жаңалықтары 
мен фотоесептер!

Сіздерге жақсы көңіл-күй тілейміз! 
Анна Русакова

Нөмірді шығаруға атсалысқандар:
Анна Русакова, Анна Гечим, 

Данияр Акчурин, Айгерим Карсон, 
Дизайн: Дарья Онучка

Над номером работали:
Анна Русакова, Анна Гечим, 
Данияр Акчурин, Айгерим Карсон, 
Дизайн: Дарья Онучка
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Осының барлығын аңғарып жүрді. Басқа елдерден 
келген қатысушылармен достасып кеттік. Мен байқау 
жеңімпазы болған «Миссис Мьянмамен» танысып, 
жақын араластым. Ол өте ашық әрі табиғаты қызық 
жан.  Қиындықтар болмады емес, болды. Ұйымдасты-
ру кезінде де келеңсіздіктер болды. Біраз жайтқа қаты-
сты сұрақтар туындады. Сондықтан оларды сұрасты-
рып, білуге тура келді. Мен өзімнің сөзімді де, биімді 
де қысқарттым. Қазақстан екі мәрте ғана қатысқан-
дықтан, қиындықтар болды. Не дегенмен,   бұл тәжіри-
бе менің көңілімнен шықты!
Арай, конкурс Сізді қаншалықты өзгертті? 
Байқау менің өзіме беймәлім жаңа қырларымды 
ашты. Өзіме сенімділігім еселене түсті. Енді мен «Мис-
сис Вселенная» конкурсында Орталық Азия өкілімін 
әрі аймақтық директорымын. Жергілікті конкурстар 
өткізуге әлеуетім бар. Оның үстіне Халықаралық сын-
дарға баратын қатысушыларды таңдай аламын. Кон-
курс менің барлық стереотиптерімді алып тастады. 
Ұмытылмас тәжірибе болғандығы сонша, тіпті қазір 
проблемаларға ғаламдық тұрғыда қарайтын болдым. 
Адам өз алдына нақты мақсат қойса, оған міндетті түр-
де қол жеткізеді. 
Сіз конкурсқа қатысқанға дейін-ақ танымал бол-
дыңыз, ал бүгінде Сіз блогерсіз. Кәсіптің қай түрі 
көңіліңізге көбірек жағады? 
Қазір мен өзімді журналист немесе тележүргізуші 
ғана емес, сондай-ақ инфлюенсер, кәсіпкер ретінде 
шыңдап жүрмін. Өзіңді әртүрлі бағытта дамыту өте 
ауыр әрі үлкен жауапкершілік. Барлық мақсаттарыма 
қол жеткізгім келеді, сондықтан бұл ретте тайм-менед-
жменттің рөлі ерекше.  Мен нағыз шығармашылықтың 
адамымын. Бақытты адаммын.

«Конкурс открыл новые 
грани моей личности»

Она очень открытая, интересная женщина. Сложности за-
ключались только в организационных моментах и графике. 
Было много вопросов, поэтому приходилось спрашивать, уз-
навать. Я сокращала и свою речь, и даже танец. Сложности 
были, так как Казахстан участвует только во 2 раз, но я все 
равно благодарна этому опыту!
Арай, а насколько Вас изменил конкурс? 
Конкурс открыл новые грани моей личности. Он добавил 
уверенности в себе и научил новым навыкам. Теперь я явля-
юсь региональным директором и представителем Централь-
ной Азии на конкурсе «Миссис Вселенная». Могу представ-
лять или проводить местные конкурсы, выбирать участниц, 
чтобы они отправились на международный. Конкурс убрал 
все мои стереотипы. Это был настолько незабываемый опыт, 
что сейчас я смотрю на проблемы глобально. Когда человек 
ставит перед собой четкие цели, то он их достигнет.
До участия в конкурсе Вы уже состоялись как медийная лич-
ность, известная телеведущая, журналист, а сегодня Вы 
еще и блогер. Чем Вам больше всего нравится заниматься?
Сейчас я себя позиционирую не только журналистом или те-
леведущей, но и инфлюенсером, предпринимателем. Очень 
тяжело развивать себя в разных направлениях — большая 
ответственность. Хочется достичь всех целей, поэтому мне 
приходит на помощь тайм-менеджмент. Но мне нравится то, 
чем я занимаюсь, и я абсолютно творческий и счастливый 
человек.

«Байқау менің өзіме беймәлім 
жаңа қырларымды ашты»

Арай Әлімханмен 
сұхбат

Интервью с 
Арай Алимхан

   Таяуда ғана өткен әлемдік сұлулық байқауында біздің 
еліміз де төбе көрсетті. Қазақстанның намысын қорғап, 
көк туын паш етіп қайтқан тележүргізуші, журналист, 
түрлі салада жетістікке жетіп жүрген Арай Әлімханмен 
сұхбаттастық. Арайдың әлеуметтік желілерде өз ауди-
ториясы бар.  Қазақстандық әйелдер арасында танымал-
дыққа ие, одан қалды өз блогын жүргізеді. Ең бастысы, аяу-
лы жар, сүп-сүйкімді екі баланың анасы.  Сұхбат барысында 
байқаудағы қызықты сәттермен бөлісіп, алдағы жоспар-
ларын айтты. 

   Совсем недавно прошел международный конкурс кра-
соты «Миссис Вселенная», на котором нашу страну с 
почетом представила телеведущая, журналист и про-
сто успешная женщина Арай Алимхан. Арай пользуется 
популярностью у женской аудитории, ведет свой блог, 
воспитывает двух деток. Обаятельная и веселая, она 
рассказала о конкурсе, блоге и поделилась с нами планами 
на будущее. 

Қайырлы күн, Арай! Сізбен бүгін «Хан Шатыр» СОО-да 
сәлемдескенімізге қуаныштымыз! Таяуда ғана «Миссис 
Вселенная» халықаралық сұлулық конкурсына бүкіл Қа-
зақстанның атынан қатыстыңыз! Құттықтаймыз! 
Өтінеміз, айтып беріңізші, конкурс қалай өтті, қандай 
әсерлер қалды, қандай қиындықтармен ұшырасуға тура 
келді?

Добрый день, Арай! Рады приветствовать Вас сегодня 
в ТРЦ «Хан Шатыр»! Совсем недавно Вы участвовали в 
международном престижном конкурсе «Миссис Вселен-
ная», в котором выступили от лица всего Казахстана! 
Поздравляем! Расскажите, пожалуйста, как прошел 
конкурс, какие впечатления остались, с какими сложно-
стями пришлось столкнуться?

Өте керемет әсер алдым. Бірінші күннен бастап қар-
балас тірлікке кірісіп кеттік. Таңғы 7-ден аяққа тұрып, 
дайындық жұмыстарынан түнгі 12-лерге таман қай-
татынбыз. Кездесулер, жаға таныстықтар, оның үсті-
не көрнекі орындарды араладық. Үнемі ұйымдасты-
рушылардың бақылауында болдық.  Нені жанымыз 
сүйеді, немен шұғылданамыз, өзімізді қалай ұстаймыз. 

Впечатления остались очень положительные. Дни были 
насыщенные, тяжелый график, с 7 утра на ногах, а за-
вершалось все к 12 ночи. Встречи, знакомства, поездки 
по достопримечательностям. Организаторы наблю-
дали за нами, какие мы в обычной жизни: что любим, 
чем занимаемся, как ведем себя в разных ситуациях. 
Мы сразу сдружились с участницами из разных стран. 
Я познакомилась и сблизилась с «Миссис Мьянма», ко-
торая впоследствии стала победительницей конкурса.

На Арай: платье LICHI, серьги LADY COLLECTION
На Умай: повязка ACCESSORIZE

Фотограф: Оспан Али

Источник: Конкурс «Mrs.Universe»
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Бүгінде Сіз әлеуметтік желілерде парақтарды белсен-
ді жүргізесіз. Сізге кеңес және көмек сұрап жиі жүгінеді. 
Өтінеміз, айтыңызшы, Сіз үшін блогинг не ашты? 
Менің блогым мен үшін — кері байланыс. Менің әрбір 
ойым оқырмандарымның пікірімен үндес. Мен не жаза-
тынымды және ақпаратты қалай дұрыс жеткізу керектігін 
мұқият ойластырамын. Мені бір емес бірнеше мыңдаған 
адам оқиды. Кім біледі, менің ойларым неге апарады?! 
Сондықтан блогқа көп мән беремін. 
Ойын-сауық туралы ғана емес, сондай-ақ адамдарға 
көмек туралы болғанда өз блогыңызды жүргізу күрделі 
ме? 
Блог жаңа болашақ береді. Көпшілікке қандай идея бе-
ретінің маңызды. Менің шешімім, менің блогым — бұл 
ойын-сауықтан гөрі көбіне әлеуметтік, көкейтесті тақы-
рыптар. Маған кіммен ақылдасатынын білмейтін әйел-
дер жүгінеді. Мен оларға көмектесемін. Менің блогым 
— бұл адамдарға көмектесу мүмкіндігі.
Сізге қалай көрінеді, өте танымал бола тұрып, ойла-

рыңызбен және тәжірибеңізбен ашық және шын жүрек-
тен бөлісу мүмкін бе немесе дегенмен танымалдылық 
қандайда бір таңба қалдыра ма? 
Біздің қоғамда ашықтық қабылдана қоймайды. Әлеумет-
тік желілердің арқасында біз едәуір ашық ұлтқа айналып 
барамыз. Мен не істесем де, бұл тек халықтың игілігі 
үшін. Мен барлық жауапкершілікті түсінемін және басқа 
адамдарға зиян келтірмейтіндей мүмкіндіктерді қара-
стырамын.
Сіз сұлулық, мейірімділік эталонысыз. Отбасының бе-
рекесін сақтап отырсыз. Бірақ соның өзінде блог жүр-
гізуге, сұлулық салонын дамытуға үлгересіз. Мұның 
сыры неде? 
Мен байқауда «Мінсіз әйел» атауын иелендім. Алайда 
шынайы өмірде эмоциясы бар кәдімгі қарапайым адам-
мын. Мен өз отбасым үшін тырысып жүрмін. Олар да мені 
үнемі қолдайды, кей нәрселерге көз жұма салады. Ойым-
ша, әрбір әйел, әрбір ана өз жақындары үшін — мінсіз. 

Сегодня Вы активно ведете страницы в соци-
альных сетях. Нередко к вам обращаются за со-
ветами и помощью. Скажите, пожалуйста, что 
для Вас открыл блогинг? 
Мой блог для меня — это обратная связь. Инте-
ресно, что каждая моя мысль откликается у под-
писчиков. Я продумываю свои темы и как пра-
вильно подать информацию. Я вещаю для других 
людей, и кто знает, к чему приведут мои мысли, 
поэтому очень подготовленно отношусь к блогу.
Сложно ли вести свой блог, когда это не толь-
ко про развлечение, но и про помощь людям? 
Блог дает новые перспективы. Важно, какую 
идею ты несешь в массы. Я решила, что мой блог 
— это больше про социальные, злободневные 
темы, нежели про развлечение. Ко мне обраща-
ются женщины, которые не знают, с кем посове-
товаться. Я помогаю им. Мой блог — это возмож-
ность помогать людям.
Как Вам кажется, когда становишься очень по-
пулярным, возможно ли открыто и искренне 
делиться мнением и опытом или все-таки из-
вестность накладывает какой-то отпечаток? 
В нашем обществе не очень принято открыто де-
литься. Благодаря социальным сетям мы стали 
более открытой нацией. Чтобы я ни делала, то это 
только во благо. Я понимаю всю ответственность 
и стараюсь делиться тем, что не навредит друго-
му человеку. 
Думаю, многие согласятся, что Вы эталон 
красоты, доброты, хранительница семейного 
очага, но при этом Вы успеваете вести блог, 
развивать салон красоты. Как Вам удается все 
совмещать?
Я победила на конкурсе в номинации «Идеаль-
ная женщина», но я простой человек со своими 
эмоциями и жизненным опытом. Я стараюсь для 
своей семьи, и они меня поддерживают, закры-
вают глаза на что-то. Думаю, что каждая женщи-
на, каждая мама идеальна для своих близких. 

Сіз үшін отбасы — ана болу мен қа-
рым-қатынастар ғана емес, Сіздің қу-
атты қайдан алатындығыңызда. Сіз 
қалай ойлайсыз, заманауи әйелдердің 
бойында қандай құндылықтар болуы 
керек? 
Бүгінде әйел заты ешкімге ештеңе мін-
детті емес, уақыт бірте-бірте соған әке-
ле жатыр. Ойымша, заманауи әйел нені 
қалайтынын және оған қалай қол жет-
кізетінін біледі. Әйел үшін отбасы — 
бұл тор емес, махаббатпен бөлісу, бір-
бірін рухтандыру, түсіністікпен қарау. 
Әрбір заманауи әйел бақытты болуы 
керек деп санаймын. Осы жағдайда 
ғана ол өзінің жылуын және қамқор-
лығын өзгеге сыйлай алады. 
Біздің сауда орталығына алғашқы са-
парыңыз есіңізде ме? Әсерлеріңізбен 
бөлісіңізші. 
Соңғы 7 жылда «Хан Шатырда» өте 
жиі болып тұрамын. Алғашқы сапа-
рым есімде жоқ, ал таяудағысы есімде. 
Біз жақын жерде тұрамыз, сондықтан 
«Хан Шатырға» келуді ұнатамыз. Ки-
нотеатрға, жеңіл-желпі тамақтануға 
келеміз. Барлық дүкендерді, не және 
қайда орналасқанын жатқа білемін. Үй 
және отбасы үшін барлық керек затта-
рымды «Хаш-Шатырдан»  табамын. 
Болашаққа жоспарларыңыз қандай?
Жоспар көп, әрі ауқымды. Жақын ара-
да сіздер де еститін боласыздар деген 
үміттемін. Мені жақындарым және 
менің аудиториям қолдайды деп се-
немін. 
Оқырмандарға және өз жазылушыла-
рыңызға не тілегіңіз келеді?
Өзіңе және өз жақындарыңа деген 
сенім тілегім келеді. Сіздердің мақсат-
тарыңыз қаншалықты ауқымды болса 
да, ешқашан берілмеңіздер. Тыры-
сыңыздар, сонда барлығы ойдағыдай 
болып шығады!

Совершенно очевидно, что для Вас семья — это не толь-
ко материнство и отношения, а то, откуда Вы черпае-
те энергию. Как Вы думаете, а какими качествами долж-
ны обладать современные женщины?
Время идет к тому, что сегодня женщина никому ничего 
не должна. Думаю, что современная женщина знает, чего 
хочет и как этого достигнуть. Семья для женщины — это 
не клетка, а сообщество, в котором важно делиться лю-
бовью, вдохновлять друг друга, относиться с пониманием. 
Считаю, что любая современная женщина должна быть 
счастливой. Только при этом условии она сможет дарить 
свою теплоту и заботу. 
Помните ли Вы свой первый визит в наш торговый 
центр? Поделитесь впечатлениями. 
Последние 7 лет очень часто бываю в «Хан Шатыр». Не 

помню свой первый визит, а вот недавний помню. Мы жи-
вем неподалеку, поэтому любим ходить в «Хан Шатыр». 
Приходим в кинотеатр, перекусить. Знаю наизусть все ма-
газины, где и что находится. Могу найти все для дома и 
семьи. 
Планы на будущее, какие они?
Планов много, и они масштабные. Надеюсь, что в ближай-
шем будущем вы услышите о них. Верю, что меня поддер-
жат мои близкие и моя аудитория. 
Чего бы Вам хотелось пожелать читателям и своим 
подписчикам?
Хочется всем пожелать веры в себя и своих близких. Каки-
ми бы ни были ваши цели глобальными, никогда не сда-
вайтесь. Старайтесь, тогда все получится!

«

...Мен нағыз шығар-
машылықтың адамымын. 

Бақытты адаммын

«…Я абсолютно творческий 
и счастливый человек

На Арай: платье LICHI, 
серьги LADY COLLECTION
На Умай: повязка ACCESSORIZE

На Умай: платье MONSOON
На Ануаре: образ NEXT
Фотограф: Екатерина Креер
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17 декабря с концертной программой состоялся гранди-
озный финал суперакции «Жүлдехан», в котором были 
разыграны суперпризы: три однокомнатные квартиры 
от строительной компании «Лея», автомобиль Toyota 
Corolla от Toyota City Astana и Apple-гаджеты от SULPAK. 
Мы в редакции побеседовали с радостными победителя-
ми, чтобы узнать, какие эмоции они испытали и верили 
ли в свою удачу. 

«ЖҮЛДЕХАН» 2019: 
ПІКІРЛЕР ЖӘНЕ ЖЕҢІМПАЗДАРДЫҢ ӘСЕРЛЕРІ 

17 желтоқсанда концерттік бағдарламамен «Жүлдехан» 
супернауқанының орасан зор финалы өтті, онда келесі 
супержүлделер ойнатылды: «Лея» құрылыс компания-
сынан бір бөлмелі үш пәтер, Toyota City Astana автоор-
талығынан Toyota Corolla автомобилі және SULPAK-тан 
Apple-гаджеттер. Біз редакциямызда қуанышты жүл-
дегерлермен олардың қандай эмоцияларды бастарынан 
кешіргендерін және өз сәттіліктеріне сенген-сенбеген-
дерін білу үшін әңгімелестік.

«ЖҮЛДЕХАН» 2019: 
ОТЗЫВЫ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Менің есімім — Динара. Туып-өскен жерім — СҚО, 
Нұр-Сұлтан қаласында 10 жылдан астам уақыт тұра-
мыз. Мен — үш баланың анасымын. «Хан Шатыр» СО-
О-ға ашылған мезетінен бері келіп тұрамыз. «Жүлде-
хан» науқанына бірінші жыл қатысып отырған жоқпыз. 
Бұл жолы сәттілік дәл маған күлімдейтінін сездім. 
MON AMIE бутигінен парфюм сәтті сатып алынған зат 
болды, дәл соның өзі ұтысты болып шықты. Ұтыс ойы-
ны күні мен үйде болдым, Instagram-да тікелей эфирді 
қарадым. Пәтерді ұтысқа салғанда эфирден шықтым, 
және маған СОО-дан менің пәтер ұтып алғанымды ха-
барлап қоңырау шалды. Әрине, өте күтпеген жай, эмо-
цияларға толы болды. Біз пәтердің иегерлері болудың 
бақыты бізге бұйырғанына өте қуаныштымыз. Конкур-
сты ұйымдастырушылар мен демеушілерге орасан зор 
алғысымызды білдіреміз. Біздің болашақ пәтеріміздің 
кілтін алуды мазасыздана күтеміз!

Меня зовут Динара. Родом я из СКО, в г. Нур-Султан 
живем более 10 лет. Я мама троих детей. В ТРЦ «Хан 
Шатыр» ходим с семьей с момента открытия. В ак-
ции «Жүлдехан» участвуем не первый год. В этот раз 
было предчувствие, что удача улыбнётся именно мне. 
Удачной покупкой оказался парфюм от бутика MON 
AMIE, именно он оказался выигрышным. В день ро-
зыгрыша я находилась дома, смотрела прямой эфир в 

Instagram. В момент розыгрыша квартир вышла с эфи-
ра, и мне позвонили с ТРЦ, сообщив что я выиграла 
квартиру. Конечно, очень неожиданно, эмоции пере-
полняют. Мы очень рады, что именно нам посчастли-
вилось стать обладателями квартиры.  Хочу выразить 
огромную благодарность организаторам и спонсорам 
конкурса. Ждем с нетерпением получения ключей от 
нашей будущей квартиры!

Родился и вырос в Восточно-Казахстанской области, в селе Тасбулак. В сто-
лицу приехал за хорошим будущим в 2014 году. С тех пор живу и развива-
юсь тут с женой и сыном. «Хан Шатыр» — один из наших любимых ТРЦ, 
очень красивый и большой. Всегда проходят мероприятия, дни скидок, 
крупные акции, концерты. Про акцию «Жүлдехан» слышали еще в про-
шлом году. Участвовали впервые, но удача нам уже улыбнулась. Закинули 
всего два купона, а выиграл купон от покупок в «Спортмастере». Помню, 
что накануне вечером пришло сообщение, что 17 декабря состоится глав-
ный розыгрыш. В шутку сказал жене, что выиграем машину. В день розы-
грыша было хорошее настроение, мы гуляли по «Хан Шатыр». Аниматор 
подарила бесплатный билет в игровой зал. Пока жена с сыном развлека-
лись, я был на розыгрыше. Потом решили перекусить, а жена шутила, что 
не принес ключи от обещанной машины. Я сказал, что выиграем квартиру 
и вытащил на всякий случай телефон. Потом произносят нашу фамилию, 
мы застыли от оцепенения! Такой неожиданный подарок судьбы! Теперь 
у нас есть собственное жилье. Мы несказанно рады и счастливы! Благо-
дарим «Хан Шатыр» и компанию «ЛЕЯ» за такой подарок! Надеюсь, на 
нашем примере люди поверят, что все возможно!

Мен Нұр-Сұлтанда тұрамын, қаланы бір көргеннен сүйіп қалдым, 
өзім Шығыс Қазақстан облысынанмын. Мен тұрмыстамын, әрі тағы 
бір сәби күтіп жұрміз, сондықтан пәтер ұтқанымыз жақсы болды. 
«Жүлдехан» науқаны туралы үшінші жыл білемін, себебі оған үнемі 
қатысамын. Мен мұнда сатып алуларды жиі жасаймын, бірақ осы 
жолы MASSIMO DUTTI-дегі сатып алынған заттың купоны ұтты. Шо-
пингтен соң құрбым екеуіміз паркингке түсіп үлгердік, бірақ мен 
құрбымды біздің чектердің ұтымды екендігіне сендіріп, кері қай-
туға және қатысуға көндірдім. Ұтыс ойыны күні анамнан қайтып 
келе жаттым, маған жүргізуші қоңырау шалғанда рөлде болғанмын. 
Оның алғашқы сөздерінен-ақ бақытты жағдайдың мені таңдағанын 
түсіндім. Бұл деген эмоцияның жарылысы болды! Өз жеңісіңе сену 
керек. Өзіміздің тұрғын үйіміз бар болғандықтан, күйеуіміз еке-
уіміз ұтыстың болашақ баламыз үшін сыйлық болатынын шештік. 
Біз «Хан Шатырға» апта сайын келеміз. Егер шопинг болмаса, онда 
киноға. Егер киноға болмаса, онда дәмді тамақтануға және туыстар 
мен жақындар үшін сыйлықтарға. Құттықтаулар үшін алғыс біл-
діремін және «Жүлдехан» науқанын ұйымдастырушыларға рахмет 
айтқым келеді!

Кожаева Динара
Бір бөлмелі пәтердің жеңімпазы 

Кожаева Динара
Победитель однокомнатной квартиры

Имангалиева Динара
Бір бөлмелі пәтердің жеңімпазы 

Зекенов Нұрзат
Бір бөлмелі пәтердің жеңімпазы 
Шығыс Қазақстан облысы, Тасбұлақ ауылында туып-
өстім. Астанаға жарқын болашақ үшін 2014 жылы кел-
дім. Содан бері осында әйелім және баламмен өмір 

сүріп, өрбудемін. «Хан Шатыр» — ең сүйікті СОО-лар-
дың бірі, өте әдемі және үлкен. Үнемі шаралар, ше-
герімдер күндері, ірі науқандар, концерттер өтеді. 

«Жүлдехан» науқаны туралы тіпті өткен жылы естідік. 
Бірінші рет қатыстық, бірақ сәттілік бізге бірден күлім-
деді. Барлығы екі купон салдық, ал «Спортмастерде-
гі» сатып алудың купоны ұтты. Есімде, содан бұрын 
17 желтоқсанда басты ұтыс ойыны өтетіні жайлы ха-
барлама келген. Әйеліме мәшине ұтып аламыз деп 
әзілдеп айтқанмын. Ұтыс ойыны күні көңіл-күйіміз 
жақсы болды, «Хан Шатырды» серуендеп жүргенбіз. 
Аниматор ойын залына тегін билет сыйлады. Әйелім 
ұлыммен көңіл көтеріп жүргенде, мен ұтыс ойынында 
болдым. Содан соң жеңіл-желпі тамақтануды шештік, 

ал әйелім уәде еткен мәшиненің кілтін әкелмедің деп 
әзілдеді. Мен пәтер ұтып алатынымызды айтып, керек 
болар жағдайға телефонымды алып шықтым. Сөйтіп, 
біздің тегімізді айтып жатыр, естен айырылып, тұрып 
қалдық! Тағдырдың күтпеген жерден берген сыйы! 
Енді біздің меншік тұрғын үйіміз бар. Біз адам айтқы-
сыз қуаныштымыз және бақыттымыз! «Хан Шатырға» 
және «ЛЕЯ» компаниясына осындай сыйлығы үшін 
алғыс білдіреміз! Біздің мысалымыздан адамдар бар-
лығы мүмкін екеніне сенетінінен үміттенемін!

Зекенов Нұрзат
Победитель однокомнатной квартиры
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«Хан Шатырда» жиі боламын. Мұнда іс жүзінде бар-
лығы бар болғаны ұнайды, мұнад менің сүйікті дүкен-
дерім көп. СОО-ға алғашқы рет кіргенімде бірінші болып 
ерекше сәулетке назар аудардым. Жоғарғы қабатта Sky 
Beach Club жағажайлық клуб бар болғанына таңдан-
дым. Бұдан бұрын бұл науқан туралы мүлдем білмедім. 
Мен ұялы телефон сатып алғанда білдім. Телефон са-
тып алып жатқанда сатушы маған атриумда чектерді 
купондарға айырбастауды ұсынды. Басында қалама-
ды, өйткені ұтыс ойындарына ешқашан қатыспаған-
мын және өзімнің сәттілігіме сенбегенмін. Ұтыс ойыны 
күні үйде болдым. Теледидар қарадым, кейін жүргізуші 
қоңырау шалды. Не болып жатқанын түсінбедім, бірақ 
жаңа Toyota Corolla-ның иегері болғанымды хабар-
лады. Менің эмоцияда шек болмады, тіпті көзіме жас 
алдым. Мен өз жүлдеме ұзақ уақыт сенбедім, бірақ өз 
мәшинемді алған кезде ғана түсіндім. 

В «Хан Шатыр» бываю часто. Нравится, что есть практи-
чески все, здесь много моих любимых магазинов. Когда 
впервые зашла в ТРЦ, первое на что обратила внима-
ние, так это на необычную архитектуру. Была удивле-
на, что на верхнем этаже есть пляжный клуб Sky Beach 
Club. Раньше совсем не знала про акцию. Я узнала при 
покупке сотового телефона. Когда покупала телефон, 
мне продавец предложила обменять чеки на купоны в 
атриуме. Сначала не хотела, так как в принципе никогда 

не участвовала в розыгрышах и не верила в свою удачу. 
Продавец настояла, и я решила попытать удачу. В день 
розыгрыша была дома. Смотрела телевизор, а потом по-
звонил ведущий. Не понимала, что происходит, но объ-
явили, что стала обладательницей новой Toyota Corolla. 
Моим эмоциям не было предела, немного даже просле-
зилась от шока. Я долго не верила в свой приз, но поня-
ла, когда уже забрала свою машину. 

арқылы хабарласып, жұртты көрген кезде ғана сендім. 
Менің телефоным қайта-қайта сынатын, оны жөндету-
ге тура келетін. Мен жаңасын сатып алғым келген, бірақ 
оны ұтып алдым! Осындай жаңажылдық сыйлық үшін 
ұйымдастырушыларға үлкен рақмет!

Мне 31 год, я родом из Костанайской области, но уже 
живу в столице. Работаю я в производственном цехе и 
очень люблю свою работу. Про акцию я узнала от мужа. 
Ранее он совершал покупки и всегда участвовал, и я 
тоже решила попробовать. В день розыгрыша мы рабо-
тали. Когда ведущий позвонил, я была в шоке и сначала 
не поверила. Я вообще не часто участвую в розыгрышах, 
потому что никогда не думала, что можно что-то выи-
грать. Я поверила уже тогда, когда по видеосвязи позво-
нил ведущий и я увидела публику. У меня телефон пе-
риодически ломался, приходилось его ремонтировать. 
Я хотела приобрести новый, но так получилось, что вы-
играла его! Спасибо организаторам огромное за такой 
предновогодний подарок!

Мен Орал қаласында туылдым. Қазір тұрмыстамын, 
алты жыл астанада тұрамын. Мен — алты баланың ана-
сымын, тіпті менің немерем бар. «Хан Шатырда» алғаш 
рет он жыл бұрын болғанмын. Мен ол кезде іссапар-
мен келгенмін және сонымен бірге көрнекі орындарды 
көруді шештім. Енді әр аптада дерлік осында боламын. 
«Жүлдехан» науқаны туралы үнемі білетінмін, бірне-
ше жыл қатарынан қатыстым, бірақ бірінші рет ұттым. 
Купондарды жай ғана сәттілік үшін салдым. Екінші рет 
салғанымда балаларым туралы ойладым. Менің отба-
сым үлкен және үлкен арманым — балаларыма пәтер 
сыйлау. Ұтыс ойыны күні жүргізуші қоңырау соқты, оның 
сіз пәтер ұттыңыз деп айтатынына адал сендім! План-
шет болып шықты, бірақ бәрібір де өте жанға жайлы. 
Жүргізуші хабарласқан кезде, сенбейсіздер, біз дүкенге 
қызымызға планшет сатып алуға бара жатқанбыз. Ой-
ларымыз заттанды. Бізге әлдебір жоғарыдан сыйлық 
берілген болып шықты. 

Я родилась в городе Уральске. Сейчас замужем, уже лет 
шесть живу в столице. Я мама шестерых детей, у меня 
даже есть внучка. В «Хан Шатыр» впервые побывала 
лет десять назад. Я тогда приезжала по командировке 
и заодно решила посмотреть достопримечательности. 
Теперь почти каждую неделю здесь бываю. Всегда зна-
ла об акции «Жүлдехан», несколько лет подряд участво-
вала, но выиграла впервые. Закинула купоны просто на 
удачу. Во второй раз, когда закинула, подумала о детях. 
У меня большая семья и большая мечта подарить квар-
тиру детям. В день розыгрыша позвонил ведущий, ис-
кренне верила, что он скажет: вы выиграли квартиру! 
Получилось, что планшет, но все равно очень приятно. 
Когда позвонил ведущий, не поверите, мы ехали в мага-
зин, чтобы купить дочке планшет. Мысли материализо-
вались. Получается, что откуда-то свыше нам достался 
подарок. 

 Я живу в Нур-Султане, полюбила город с первого взгляда, 
сама я из Восточно-Казахстанской области. Я замужем, и 
мы ждем пополнения, поэтому квартира очень кстати. 
Про акцию «Жүлдехан» знаю уже третий год, потому что 
всегда в ней участвую.  Покупки я совершаю здесь ча-
сто, но в этот раз выиграл купон от покупок в MASSIMO 
DUTTI. После шопинга мы с подругой уже успели спу-
ститься в паркинг, но я уговорила подругу вернуться и 
поучаствовать, убеждая в беспроигрышности наших че-
ков. В день розыгрыша возвращалась от мамы, была за 

рулем, когда мне позвонил ведущий. С первых его слов 
я поняла, что счастливый случай выбрал меня. Это был 
взрыв эмоций! Нужно верить в свою победу. Посколь-
ку у нас есть своё жильё, мы с мужем решили, что вы-
игрыш будет подарком для будущего ребёнка. В «Хан 
Шатыр» мы приходим практически еженедельно. Если 
не за шопингом, то в кино. Если не в кино, то вкусно по-
есть и за подарками для родных и близких. Благодарю 
за поздравления и хочу сказать спасибо организаторам 
акции «Жулдехан»!

Имангалиева Динара
Победитель однокомнатной квартиры

Масимова Луиза
iPad 2018 жеңімпазы

Мейрбекова Айгель
Toyota Corolla автомобилінің жеңімпазы 

Мейрбекова Айгель
Победитель автомобиля Toyota Corolla 

Маған 31 жас, туып-өскен жерім Қостанай облысынан, 
бірақ енді астанада тұрамын. Өндірістік цехта жұмыс 
істеймін және өз жұмысымды өте жақсы көремін. Науқан 
туралы күйеуімнен білдім. Ертеректе ол сауда жасап, 
үнемі акцияларға қатысып жүретін, мен де байқап көруді 

шештім. Ұтыс ойыны күні біз жұмыста болдық. Жүргізуші 
қоңырау шалғанда мен есеңгіреп қалдым және алғашын-
да сенбедім. Мен жалпы ұтыс ойындарына жиі қатыспай-
мын, өйткені бірдеңе ұтып алуға болатыны туралы 
ешқашан ойламадым. Мен жүргізуші бейне байланыс 

Ильясова Мадина
iPhone XR Black жеңімпазы

Ильясова Мадина
Победитель iPhone XR Black

Масимова Луиза
Победитель iPad 2018
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ӘЙЕЛГЕ СЫЙЛЫҚТАР/ПОДАРКИ ДЛЯ НЕЕ

MUST HAVE -WOMEN

АЖУРНЫЙ ШАРМ ОТ 
PANDORA

Что может быть лучше па-
мятных и красивых украше-
ний от популярного бренда 
PANDORA? Будьте заметней 
с ажурным шармом в фор-
ме сердца, созданным вруч-
ную из уникального сплава 
металлов PANDORA Rose.

PANDORA-ДАН
АЙШЫҚТЫ ШАРМ

Танымал PANDORA брен-
дінен естелік және әдемі 
әшекейлерінен жақсырақ 
не болуы мүмкін? PANDORA 
Rose металдардың біре-
гей ерітіндісінен жасалған 
жүрек пішініндегі айшықты 
шарм ажарыңызды аша 
түседі. 

MON AMIE-ДЕГІ NINA ROUGE ОТ 
NINA RICCI ӘТІРІ 

Nina Ricci сән үйі Nina табындырар пар-
фюм желісінен жаңа хош иіс ұсынды. Nina 
Rouge жұпары — романтикалық арман-
дар мен сиқырлы ертегілердің парфюме-
риялық үйлесімдігі. Гүлді тәтті жемісті хош 
иістерді сүйетін қыздарға жарамды. 

ДУХИ NINA ROUGE ОТ NINA RICCI В 
MON AMIE

Модный дом Nina Ricci представил но-
вый аромат линейки культового парфюма 
Nina. Аромат Nina Rouge — парфюмер-
ное воплощение романтической мечты и 
волшебной сказки. Подойдет девушкам, 
любящим цветочные сладкие фруктовые 
ароматы. 

MAC LUNAR ILLUSIONS-ТЕН 
ЖАҢА ТОПТАМА 

MAC өнімі — аңызға айналған, дизайн және 
сапа. MAC-тан Lunar Illusions жаңа топта-
масы жарқын дизайнде және жаңа түстер 
қисындысынан жасалған 12 табындырар 
өнімнен тұрады. Палетка құрамында далап-
тар, бояулар, хайлайтер, жылтырақтар, қы-
зыл ерін далабы бар.

ARMANI EXCHANGE 
ҰСЫНҒАН КЛАТЧ

Бұл атақты ARMANI 
EXCHANGE бренді ұсынған 
жарқын қызыл реңктегі 
ықшамды клатч — сыйлық 
үшін нағыз олжа. Ол бірне-
ше сиымды бөлімшелерінің 
болуымен ыңғайлы және 
әрі кешкі бейнелер үшін, әрі 
қарапайым әмиян есебінде 
қызмет етеді. 

КЛАТЧ ОТ ARMANI 
EXCHANGE

Этот компактный клатч 
в ярком красном оттен-
ке от знаменитого брен-
да ARMANI EXCHANGE — 
настоящая находка для 
подарка. Он удобен тем, что 
имеет несколько вмести-
тельных отделений и может 
служить как для вечерних 
образов, так и в качестве 
обычного кошелька. 

MON AMIE ҰСЫНҒАН PUPA ART 
СӘНДІК ЖИЫНТЫҒЫ

PUPA-дан жаңа өнім — көз, еріндер 
және бетке арналған PUPA ART кәсі-
би палеткасы. Палеткада кез келген 
макияж үшін қажеттіліктің барлығы 
бар: корректорлар, бояу, далап, ерін 
далабы және жылтырақ. Сүйікті қы-
зға тамаша сыйлық болады.

ДЕКОРАТИВНЫЙ НАБОР PUPA ART В MON AMIE
Новинка от PUPA — профессиональная палетка PUPA ART для ма-
кияжа глаз, губ и лица. В палетке все необходимое для создания 
любого макияжа: корректоры, румяна, тени, помады и блески. Ста-
нет отличным подарком любимой девушке.

ALDO-ДАН СӨМКЕ
Егер сіз жақын адамыңыздың қалауын біл-
сеңіз, онда сөмке — тамаша сыйлық. ALDO 
дүкенінде сіздер сөмкелердің трендті үл-
гілерін ғана емес, сол сияқты сыйлыққа ак-
сессуарлар таңдай аласыздар: бөріктер, 
қолғаптар, мойынорағыштар, сағаттар, көзіл-
діріктер. Бұл сөмкені күнделікті батыл образ-
дарыңызбен әрлеңіз.  

СУМКА ОТ ALDO
Если вы знаете предпочтения близкого че-
ловека, то сумка — отличный подарок. В 
магазине ALDO вы сможете подобрать не 
только трендовые модели сумок, но и аксес-
суары: шапки, перчатки, шарфы, часы, очки в 
подарок. Стилизуйте эту сумку с повседнев-
ными смелыми образами.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОТ MAC LUNAR 
ILLUSIONS 

Продукция MAC — легендарность, дизайн 
и качество. Новая коллекция Lunar Illusions 
от MAC состоит из 12 культовых продуктов, 
выполненных в ярком дизайне и новых 
цветовых комбинациях. В составе палетка 
теней, румяна, хайлайтер, блески, красная 
помада.

IPHONE11 PRO ҮШІН 
SWAROVSKI ҰСЫНҒАН 

ТЫСҚАП 
iPhone 11 Pro үшін сәнді тысқап 
SWAROVSKI-дің жылтылдаған 
қызыл кристалдарымен әше-
кейленіп, Crystal Rocks техни-
касымен бекітілген. Мұндай 
тысқап жақын адамға керемет 
сыйлық есебінде жарайды 
және ұзаққа дейін жаныңызға 
қуаныш сыйлайды.  

ЧЕХОЛ ДЛЯ IPHONE11 
PRO ОТ SWAROVSKI

Роскошный чехол для iPhone 
11 Pro украшен мерцающи-
ми красными кристаллами 
SWAROVSKI, закреплёнными 
в технике Crystal Rocks. Такой 
чехол подойдет в качестве 
прекрасного подарка близко-
му человеку и долго будет ра-
довать глаз. 

МУЛЬТИЖИІЛІКТІ ЩЕТКА 
BORK D687 

BORK-тан жаңа щетка — бет тазартуға 
арналған алтыннан саптамасы бар, ық-
шамды әрі сымсыз. Қолданысқа ыңғай-
лы және коллаген өнімділігін белсенді 
етіп қана қоймай, теріге тегістік пен то-
нус қайтарады.

КНИГА В MARWIN
Лучший подарок на все времена — книга. 
Книга Э.Гилберт «Большое волшебство» 
— это ценный подарок, из которого мож-
но почерпнуть для себя много новых идей. 
Книга-новинка для тех, кто хочет сделать 
свою жизнь насыщенной, грандиозной, 
счастливой, разнообразной и интересной. 

МУЛЬТИЧАСТОТНАЯ ЩЕТКА BORK D687
Новый гаджет от BORK — компактное беспроводное решение с на-
садкой из золота для очищения лица. Имеет 2 режима интенсивности, 
удобную щеточку для очищения и насадку из 18-каратного золота для 
массажа лица, который активирует выработку коллагена и возвраща-
ет коже сияние и тонус.

MARWIN-ДЕГІ 
КІТАП

Барлық мезгілдер-
ге жақсы сыйлық 
— кітап. Э.Гил-
берттің «Большое 
в о л ш е б с т в о » 
кітабы — бұл құн-
ды сыйлық, одан 
өзіңізге көптеген 
жаңа идеяларды 
жиып алуға бола-
ды. Жаңа кітап өз 
өмірін толыққан-
ды, орасан зор, 
бақытты, алуан 
түрлі және қы-
зықты еткісі ке-
летіндер үшін. 

МЕРЕКЕЛІК
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ЕРГЕ СЫЙЛЫҚТАР/ ПОДАРКИ ДЛЯ НЕГО

MUST HAVE -MEN

БОТИНКИ ОТ THE NORTH FACE
Зимой очень важно иметь прочную те-
плую обувь, которая прослужит не один 
сезон. Американский бренд THE NORTH 
FACE специализируется на производ-
стве высококачественной и технологич-
ной обуви и одежды для людей, веду-
щих активный образ жизни. Ботинки из 
новой коллекции не пропускают влагу и 
сохраняют тепло. 

THE NORTH FACE ҰСЫНҒАН 
БӘТЕҢКЕЛЕР

Қыста жылы аяқ киімнің маңызы 
зор. Америкалық бренд THE NORTH 
FACE белсенді адамдарға арналған 
жоғары сапалы және технологиялы 
аяқ киімдерді ұсынады. Жаңа топта-
мадағы бәтеңкелер ылғал өткізбейді 
және аяғыңызды жылы сақтайды. 

ТЕПЛОЕ ПАЛЬТО ОТ 
AVVA

Классическое мужское 
пальто никогда не будет 
лишним в гардеробе. Ба-
зовое и универсальное, 
оно станет важным эле-
ментом любого образа. 
Пальто от AVVA выглядят 
элегантно. Это отличный 
пример для городско-
го casual или делового 
стиля. Все пальто име-
ют классический крой и 
выполнены в спокойных 
повседневных цветах. 

ARMANI EXCHANGE 
ҰСЫНҒАН ЖЕМПІР 

ARMANI EXCHANGE 
ұсынған стильді жем-
пір жақын адамыңы-
зға тамаша сыйлық 
болады. Әдеттен тыс 
принт күнделікті бей-
неге жарқын ноталар 
қосады және мінсіз 
әрі стильді көріну-
ге мүмкіндік береді. 
ARMANI EXCHANGE 
жемпірлерін жарқын 
принт қана емес, жай-
лы әрі ыңғайлы пішіні 
де ерекшелейді.

ДЖЕМПЕР 
ОТ ARMANI 
EXCHANGE

Отличным подарком 
близкому человеку 
будет вещь или ак-
сессуар от любимо-
го бренда. Уютный 
и одновременно 
стильный джемпер 
с логотипом бренда 
поднимет настро-
ение. Джемпер от 
ARMANI EXCHANGE 
отличает яркий не-
обычный принт и 
комфортный крой. 

БЕСПРОВОДНАЯ КОЛОНКА SONY 
SRS XB31 В ALSER.KZ

Беспроводная колонка — настоящий 
источник ярких эмоций. Она обору-
дована разноцветной подсветкой, 
которая синхронизируется с ритмом 
музыки, и специальной технологией, 
усиливающей басы. Касайтесь колон-
ки в разных частях, чтобы воспроиз-
водить разные музыкальные эффек-
ты или контролировать громкость. 
Кроме того, колонкой можно управ-
лять со специального приложения на 
смартфоне. 

ВИЗИТНИЦА ОТ CAMPO MARZIO
Деловым мужчинам отличным подарком 
станет качественная визитница. Она доба-
вит цвета в рабочие будни. Функциональ-
ный и элегантный аксессуар в итальянском 
стиле выполнен из кожи, благодаря чему 
будет долго служить. Визитница выполнена 
в 6 цветах. 

CAMPO MARZIO-ДАН ВИЗИТНИЦА
Іскер ерлерге тамаша сыйлық. Карточка 
салатын әмияндар. Ол жұмыс күндеріне 
айырықша әр береді. Италиялық стильдегі 
функционалды және әсем аксессуар былға-
рыдан жасалған, соның арқасында ұзақ 
уақыт қызмет етеді. Визитницаның 6 түсі 
бар. 

СМАРТ-ЧАСЫ APPLE WATCH NIKE SERIES 5 В SULPAK
Это часы с абсолютно новым дизайном и 
новыми технологиями. Они помогают вести 
ещё более активный образ жизни, лучше 
следить за здоровьем и всегда оставаться 
на связи. У новой модели продвинутый ди-
сплей Retina, а еще часы помогут отслежи-
вать ваш пульс, настраивать разные виды 
тренировок, дистанционно отвечать на звон-
ки, отправлять сообщения, слушать музыку, 
читать книги и включать GPS-навигацию.  

Бұл — мүлдем жаңа дизайндегі және жаңа технологиялы сағат. Олар 
анағұрлым белсенді өмір салтын жүргізуге, денсаулықты жақсырақ 
бақылауға және үнемі байланыста қалуға көмектеседі. Жаңа модельде 
Retina ілгерінді дисплейі бар, сонымен қатар сағат сіздің тамырыңы-
здың ырғағын бақылауға, жаттығулардың алуан түрлерін дәлдеуге, 
қоңырауларға қашықтан жауап беруге, хабарламалар жіберуге, музыка 
тыңдауға, кітап оқуға және GPS-навигация қосуға көмектеседі. 

SULPAK-ТАҒЫ APPLE WATCH NIKE SERIES 5 СМАРТ-САҒАТЫ 

ADIDAS-ТАН OCEAN 
ELEMENTS АРҚА ҚОРЖЫН 

Арқаға асатын қоржын ер адамдар 
үшін таптырмас сый. ADIDAS-
тан жаңа арқа қоржын төзімді, 
мықты материалдан жасалған. Ба-
тик техникасымен тігілген принт 
қоржынға әр беріп қана қоймай, 
оны мінсіз қолөнер туындысы-
на айналдырған. Арқаға асатын 
қоржынның бірнеше бөлімшелері 
және ноутбук салуға арналған 
орыны бар. 

TOMMY HILFIGER ҰСЫНҒАН КҮРТКЕ
Ер адамға жақсы сыйлық есебінде дизайнерлік 
зат, аяқ киім немесе аксессуар жарамды. TOMMY 
HILFIGER бренді өте сирек дизайнерлік стиль-
дерімен аты шыққан. Жылдың қысқы мезгілінде 
TOMMY HILFIGER ұсынған жылы стильді күртке 
сыйлауға болады. TOMMY HILFIGER-дің сыртқы 

синхрондалатын түрлі-түсті жарықтандырумен және бастарды 
күшейтетін арнайы технологиямен жабдықталған. Әртүрлі әсерлі 
дыбыстарды шығару үшін немесе дауысын бақылау үшін колонка-
ның әртүрлі бөліктеріне жай ғана қол тигізесіз. Одан өзге, колон-
каны смартфондағы арнайы қосымшадан басқаруға болады. 

ALSER.KZ-ТЕГІ SONY 
SRS XB31 СЫМСЫЗ 

КОЛОНКА 
Сымсыз      колонка — жан тебірен-
тер эмоциялардың нағыз 
қайнар көзі. Ол музыканың 
музыканың ырғағымен

AVVA-ДАН 
ЖЫЛЫ ПӘЛТЕ

Ерлердің классикалық 
пәлтесіне гардеробтан 
орын әрқашан табыла-
ды. Базалық және әм-
бебап пәлте кез келген 
бейненің маңызды эле-
ментіне айналады. AVVA 
ұсынған пәлте сыртқы 
сымбатыңызды сүйкімді 
етіп, кербез көрсетеді. Бұл 
— қалалық casual немесе 
іскерлік стильдің тамаша 
үлгісі. Барлық пәлтелер 
классикалық пішінде әрі 
түстері күнделікті киюге 
қолайлы. 

В качестве хорошего 
подарка мужчине пре-
красно подойдет дизай-
нерская вещь, обувь или 
аксессуар. Бренд TOMMY 
HILFIGER славится уни-
кальными дизайнерскими 
стилевыми решениями. В 
зимнее время года можно 
подарить теплую стиль-
ную куртку от TOMMY 
HILFIGER. Верхняя одежда 
от TOMMY HILFIGER — это 
тепло, качество и стиль. 

киімдері — жылы, 
сапалы және стиль-
ді. Дүкен «Хан Ша-
тырдың» 1-қаба-
тында орналасқан. 

КУРТКА ОТ TOMMY 
HILFIGER

РЮКЗАК OCEAN 
ELEMENTS ОТ ADIDAS

Хороший подарок муж-
чине — прочный рюк-
зак. Новинка-рюкзак от 
ADIDAS выполнен из из-
носостойкого прочного 
материала. Принт, вдох-
новленный техникой ба-
тика, нанесен случайным 
образом, сделав каждый 
из рюкзаков оригиналь-
ным произведением ис-
кусства. Рюкзак имеет 
несколько отделений и 
отсек для ноутбука. 

МЕРЕКЕЛІК



22

Ақпанда қысқы және күзгі топтамалардың ірі жаппай са-
тылымдары жалғасады, әрі осы уақытта жақсы жылы киім-
дерді 80%-ға дейін шегерімдермен сатып алуға болады! 
Сіздер төмендетілген бағамен қысқы брендті киімдерді, 
сыртқы киімді, джинстарды, шалбарларды, жемпірлерді, 
аяқ киім және аксессуарларды сатып аласыздар. Біз редак-
цияда супершегерімдермен сатып алуға болатын трендті 
стильді киімдердің шопинг-парағын құрастырдық. 

АҚПАН — 
СУПЕРЖЕҢІЛДІКТЕР МЕН

 ЖАППАЙ САТЫЛЫМДАР АЙЫ      
В феврале продолжаются крупные распродажи зимних и 
осенних коллекций, и в это время можно приобрести хоро-
шие теплые вещи со скидками до 80%! По сниженным це-
нам вы можете купить зимние брендовые вещи, верхнюю 
одежду, джинсы, брюки, джемперы, обувь и аксессуары. 
Мы в редакции составили шопинг-лист трендовых стиль-
ных вещей, которые можно купить со суперскидками.

ФЕВРАЛЬ — 
МЕСЯЦ СУПЕРСКИДОК И 

РАСПРОДАЖ

PULL&BEAR THE NORTH FACE PULL&BEAR BERSHKA

PULL&BEAR

CHARLES&KEITH

KOTON

STRADIVARIUS

BERSHKA

LC WAIKIKI KOTON ZARA WOMAN

LC WAIKIKI

CALVIN KLEIN 
JEANS

ALDO ALDO ALDO
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LACOSTE

LACOSTE

THE NORTH FACE BERSHKA

ADIDAS

US POLO ASSN

ALTINYILDIZ CLASSICS

BERSHKA MASSIMO 
DUTTI

MASSIMO 
DUTTI

CALVIN KLEIN 
JEANS

LACOSTE

TOMMY HILFIGER

ZARA MAN
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Балалардың жылдам өсетіні сіздерге аян. Жаңа маусым 
келген кезде дүкендерге жаңа топтамалар жеткізіледі, сон-
да балаға әдемі, әсіресе қажетті заттарды сатып аларда бір 
ғана нәрсемен шектеле алмаймыз. Бәрінен жақсысы — ба-
лалар гардеробын үлкен жаппай сатылымдар маусымында 
жаңарту. Ақпан — дәл сол ай. Балаларға арналған сыртқы 
киімдер, аяқ киім, аксессуарларды супершегерімдермен ең 
тиімді сатып алуға шақырамыз. «Хан Шатырдағы» шопинг 
— өнімді және бюджетті!

Далеко не секрет, что дети быстро растут. Когда наступает 
новый сезон, в магазины поставляют новые коллекции, и 
очень сложно удержаться от соблазна купить что-нибудь 
красивое ребенку, а тем более нужное. Обновлять детский 
гардероб лучше всего в сезоны больших распродаж. Фев-
раль — как раз тот месяц. Приглашаем за самыми выгод-
ными покупками с суперскидками на верхнюю одежду, 
обувь, аксессуары для детей. Шопинг в «Хан Шатыр» — 
продуктивно и бюджетно!

ОБНОВЛЯЕМ ДЕТСКИЙ ГАРДЕРОБ: 

БЮДЖЕТНО И КРАСИВО
БАЛАЛАР ГАРДЕРОБЫН ЖАҢАРТАМЫЗ: 

БЮДЖЕТТІК ЖӘНЕ ӘДЕМІ
OSTIN KIDS

ZARA KIDS

ZARA KIDS

OSTIN KIDS

ZARA KIDS

MONSOON

ZARA KIDS

DEFACTO

NEXT

TIMBERLAND

OSTIN KIDS

ECCO

ECCO

«Детский мир»

TERRANOVA

TERRANOVA

OSTIN KIDS

LC WAIKIKI KIDS

ZARA KIDS

ADIDAS KIDS

NEXT

TERRANOVA

NEXT

NEXT

LC WAIKIKI 
KIDS

ZARA KIDS

NEXT«Детский мир»ZARA KIDS
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ZARA HOME

Ү Й Д Е Г І  S PA : 
и д е я л а р  жә н е  к ү т і м г е  а р н а л ғ а н  қ ұ р а л д а р

На улице снежно и холодно. Чтобы порадовать себя, 
можно устроить расслабляющий SPA-день. SPA-цере-
мония вернет вам бодрость и силы. Несколько наших 
советов, как устроить SPA-день у себя дома, подобрав 
эффективные средства для ухода за собой в магазинах 
«Хан Шатыр».

Далада күн аяз әрі бет қаритын суық. Өзіңіздің жаныңы-
зды жадырату үшін SPA күнін ұйымдастыруға болады. 
SPA-рәсім сізге сергектік пен күшіңізді қайтарады. «Хан 
Шатыр» дүкендерінде өзіңізге күтім үшін тиімді құрал-
дарды таңдай отырып, өз үйіңізде SPA-күнді қалай ұй-
ымдастыруға болатыны туралы біздің бірнеше кеңе-
стерімізді қабыл алыңыздар.

Босаңсытатын ваннаны 
қабылдаңыз

Ваннаны жылы суға толтырыңыз, жарықты 
сөндіріңіз, босаңсытатын жұпар майшамды 
жағыңыз. Ваннаға 3-4 ас қасық теңіз тұзын 
қосыңыз. Тыныштандыратын ахуал туғызу 
үшін ауа көпіршіктері, «інжулер» немесе 
«бомбочкалар» тамаша жарайды. 

Теріні тазартыңыз
Денені булаудан кейінгі уақыт — скраб-
тарға! Бәрінен жақсысы оларды ылғал-
ды теріге уқалап-сылау қозғалыстарымен 
жағу. Экологиялық таза құрамдастары бар 
(қант, тұз) скрабтарын пайдаланыңыз. Ар-
найы какосты скрабтармен аяққа жағымды 
уқалап-сылау жасауға болады. Қыста ерін-
дер қабыршықтан тазартуды және күшті 
сіңіруді қажет етеді, сондықтан L’OCCITANE 
ұсынған еріндерге арналған жемісті скра-
бтармен жағымдыны пайдалымен бір-
лестіріңіз. 

Позаботьтесь о коже
После хорошего отшелушивания самое время уходу за 
собой. Для лица обязательно сделайте эффективные 
альгинатные маски. Они подтягивают контур лица, ув-
лажняют, очищают, снимают воспаления.На кожу во-
круг глаз приложите патчи, ведь они глубоко питают и 
насыщают кожу компонентами. В SPA-салоне вам бы 
предложили сделать маски из косметической глины, 
но вы можете сделать их самостоятельно. 

Қаптауды байқап көріңіз
Денеге және шашқа арналған маскаларды қаптаумен 
келістіруге болады. Ол үшін ақ, көгілдір, қара бал-
шықтар немесе целлюлитке қарсы кремдер тамаша 
жарайды. Қаптау үшін дәстүрлі балшықты ғана емес, 
сондай-ақ балдырларды, бал, шоколад немесе арнайы 
скульпторлар, яки органикалық құрамдастардан тұра-
тын денеге арналған іріткілерді таңдауға болады. 

Побалуйте ваше тело 
Нанести на тело увлажняющее средство после скра-
ба лучший способ удержать в коже влагу. После всех 
beauty-процедур сделайте приятный массаж с исполь-
зованием вкусных муссов для душа или популярных в 
последнее время суперпитательных масел для душа, 
а затем нанесите ваш любимый лосьон для тела или 
крем-баттер.

Д О М А Ш Н Е Е  S PA :
 и д е и  и  с р е д с т в а  д л я  у хо д а

1
Примите расслабляющую ванну
Наполните ванну теплой водой, погасите 
свет, зажгите расслабляющую аромасвечу. 
Добавьте в ванну 3–4 ст. ложки морской 
соли. Отлично подойдут для создания 
успокаивающей атмосферы воздушные 
пены, «жемчужины» или «бомбочки».  

2 Очистите кожу
После распаривания тела время — скра-
бам! Лучше всего их наносить массажны-
ми движениями на влажную кожу. Поль-
зуйтесь скрабами с экологически чистыми 
компонентами (сахар, соль). Можно сде-
лать приятный массаж для ног со специ-
альными кокосовыми скрабами. Зимой 
губы нуждаются в отшелушивании и силь-
ном питании, поэтому совместите прият-
ное с полезным с фруктовыми скрабами 
для губ от L’OCCITANE. 

Денеңізді еркелетіңіз 
Скрабтан кейін денеге ылғалдандырушы құралды жағу 
— теріде ылғалды сақтаудың тамаша тәсілі. Барлық 
beauty-процедуралардан соң душқа арналған дәмді 
мусстарды немесе соңғы уақытта белгілі душқа ар-
налған суперсіңімді майларды қолдана отырып ұқа-
лаңыз, содан соң денеге арналған сүйікті лосьон неме-
се крем-баттер жағыңыз.

Попробуйте обертывания
Маски для тела и волос можно совместить с оберты-
ваниями. Для этого отлично подойдут белая, голубая, 
черная глины или антицеллюлитные кремы. Для обе-
ртывания можно выбрать не только традиционную 
глину, но и водоросли, мед, шоколад или специальные 
скульпторы, или сыворотки для тела, состоящие из ор-
ганических компонентов. 

Терінің қамын ойлаңыз
Қабыршықтан жақсылап тазартқаннан кейінгі уақытты 
бет күтіміне жұмсаңыз. Бет үшін міндетті түрде тиімді 
альгинатты маскаларды жасаңыз. Олар бет контурын 
тартады, ылғалдандырады, ретке келтіреді, асқыну-
ларды жояды. Көз айналасындағы теріге патчалар-
ды салыңыз, себебі олар тереңнен сіңе отырып, теріні 
құрамдастармен қанықтырады. SPA-салонда сізге кос-
метикалық балшықтан маска жасауды ұсынар еді, бірақ 
сіз оларды өзіңіз де жасай аласыз. 

3

4

5

Свеча ZARA HOME

Соль Corine de Farme 
в MON AMIE

Пена для ванн 
L’OCCITANE

Шарик для ванны 
FRESH LINE

Скраб для губ 
L’OCCITANE

Скраб-паста для тела 
L’OCCITANE Соль-скраб для тела 

L’OCCITANE

Скраб для ног Foot 
Magic Scrub в MON 

AMIE

Очищающий гель для 
лица FLORMAR

Маска для волос 
Palmer’s MON AMIE

Маска для лица 
THE FACE SHOP

Альгинатная 
маска Let Me Silk 
BEAUTYMANIA

Гидрогелевые патчи 
THE FACE SHOP

Соль-скраб Greenland 
MON AMIE

Талассо-скраб для 
тела MON AMIE

Сыворотка для
 коррекции тела 

YVES ROCHER

Cкульптор для тела 
FRESH LINE 

Жидкое мыло для 
лица и тела 
MON AMIE

Лосьон для тела 
FLORMAR 

 Гель для душа Mon 
Guerlain MON AMIE

Масло для душа 
L’OCCITANE
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«ХАН ШАТЫРДАҒЫ» ҚЫЗЫҚТАР
ИНТЕРЕСНОЕ В «ХАН ШАТЫР»

Сіздер бүкіл әлемге танымал BORK техникасы және үйге арналған тауарлар брендінің 
тегі Ресейден екенін білдіңіздер ме? Компания бүкіл әлемнің, Швейцария, Аустралия, 
Жапония, Кореяның алдыңғы қатарлы дизайнерлері мен өндірушілерін тартып, люкс 
класындағы өнімдерін әлемдік нарықта лайықты ұсынып келеді.  Техниканың сыйақы 
жаңалықтарымен «Хан Шатыр» СОО-ның 1-қабатында таныса аласыздар. 
А вы знали, что известный во всем мире бренд премиальной техники и товаров для 
дома BORK родом из России? Компания привлекает передовых дизайнеров и произво-
дителей со всего мира, Швейцарии, Австралии, Японии, Кореи, и достойно представляет 
продукцию класса люкс на мировом рынке. Познакомиться с премиальными новинка-
ми техники вы можете на 1 этаже в ТРЦ «Хан Шатыр». 

ADIDAS компаниясы өзінің аяқ киім өндірісіндегі бірегей технологияларын жаңа деңгей-
ге көтеруде. Бренд АҚШ Ұлттық зертханасымен Халықаралық ғарыш станциясы базасын-
да ұзақ мерзімді серіктестігін бастауда. Boost бірегей аяқ киім технологиясын орбиталды 
зертханахаға жөнелту алғашқы қадам болады, соның арқасында компания нағыз ғалам-
шарлық жүгіріс технологиясын жетілдіреді.
Компания ADIDAS поднимает свои уникальные технологии производства обуви на но-
вую высоту. Бренд начинает долгосрочное партнерство с Национальной лабораторией 
США на базе МКС. Первым шагом станет отправка уникальной технологии обуви Boost 
на орбитальную лабораторию, благодаря чему компания разработает по-настоящему 
космическую беговую технологию.

Америкалық кофехана STARBUCKS маусым жаңалығын ұсынды. Апельсин қозылған 
сүт шоколады және карамельді тәттілерімен Guatemala Atitlan керемет нәзік кофесі. 
Сергітетін және жанды жылытатын кофенің дәмін 1-қабаттағы кофеханадан татып 
көріңіз.
Американская кофейня STARBUCKS представила новинку сезона — невероятно неж-
ный кофе Guatemala Atitlan с яркими апельсиновыми нотками, вкусом молочного 
шоколада и карамельной сладостью. Попробовать новый бодрящий и согревающий 
кофе вы можете в кофейне на 1 этаже.
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«Хан Шатыр» СОСО суреттеріңді #khanshatyr хэште-
гімен немесе геолокациямен белгіле. Біздің журналы-
мыздың келесі нөмірлерінде ең қызықты басылымдар-
ды жариялаймыз! Өзіңді Life Time беттерінде ізде!

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

#KHANSHATYR
@makanshy_judo_team @amids_ @arailym_abdykalyk

@adilbek_01.01.91 @salon_liana @kamila.sagieva

@_ya_tak_ @bagdatkairatovna @alesiya.86

Танымал киноактер және фотомодель Бурак Озчивит ALTINYILDIZ CLASSICS түрік брен-
дінің бетке ұстары болып табылатынын білесіз бе?  Бурак Озчивит «Ғажайып ғасыр», «Бо-
зторғай», «Соқыр махаббат» картиналарының арқасында бүкіл әлемге танымал болды. 
ALTINYILDIZ CLASSICS дүкені — астанада жалғыз ғана және ол «Хан Шатырдың» 1-қаба-
тында орналасқан.
Мало кто знает, но лицом турецкого бренда мужской одежды, обуви и аксессуаров 
ALTINYILDIZ CLASSICS является Бурак Озчивит, популярный киноактер и фотомодель. 
Бурак Озчивит стал известен во всем мире благодаря картинам «Великолепный век», 
«Королек — птичка певчая», «Слепая любовь». Магазин ALTINYILDIZ CLASSICS — един-
ственный в столице и находится на 1 этаже «Хан Шатыр». 

Астанадағы ақпан — қыстың ең желді және суық айы, сондықтан суық өткізбей-
тін киім-кешектерді таңдау өте маңызды. «Хан Шатырда» ең танымал америкалық 
брендтердің бірі THE NORTH FACE ашылды. Киім және аяқ киім өндірісінде ауа райы 
жағдайлары, температуралық режим, салмақ деңгейі ескеріледі. Киім және аяқ киім 
жылуды тамаша сақтайды, желден қорғайды, ылғал өткізбейді.
Февраль в столице — самый ветреный и холодный зимний месяц, поэтому очень 
важно подбирать по-настоящему теплую «экипировку». В «Хан Шатыр» открылся 
один из самых известных американских брендов THE NORTH FACE. При производ-
стве одежды и обуви учитываются погодные условия, температурный режим, уро-
вень нагрузок. Одежда и обувь отлично сохраняют тепло, защищают от ветра, не 
пропускают влагу. 28



Біз «Хан Шатырға» шопингке немесе арнайы балалар шара-
ларына яки аттракциондарға жиі келеміз. Бүгін немереммен 
ойын-сауық бағдарламасына келдім. Аттракциондардан не-
мерем карусельді және әртүрлі балалар автоматтарын ұна-
тады. Кинотеатрға да келеміз. Және бізге OZYURT-тегі түрік 
асханасы ұнайды, дәмді тамақтанып және демалуға болады. 
Немерем өскен кезде жағажайға баруды жоспарлаудамыз. 

Людмила, 
50 лет

Мен мұнда қызыммен біргемін. Онымен барлық мерекелерде 
келеміз және әр демалыс күндерінде боламыз. Үнемі шара-
лардың аңдатпалары туралы білуге және қажеттісіне келуге 
болатыны жақсы. Отбасымен келіп, барлығына үлгеруге бо-
лады. Мұнда шопинг жақсы, кинотеатр бар. Кішімізге авто-
маттар ұнайды. Жағажайды сүйеміз, қайта-қайта келеміз. 

Гульшат,
 32 года

Я здесь с дочкой. На все праздники с ней приходим и все вы-
ходные бываем. Хорошо, что можно всегда узнавать об анон-
сах мероприятий и приходить на нужные. Можно прийти с 
семьей и все успеть. Шопинг здесь хороший, есть кинотеатр. 
Младшему нравятся автоматы. Пляж любим, бываем перио-
дически.  

Мы часто приходим в «Хан Шатыр», на шопинг или специ-
ально на детские мероприятия, или аттракционы. Сегодня 
я с внучкой пришла на развлекательную программу. Из ат-
тракционов внучка любит карусель и разные детские авто-
маты. В кинотеатр приходим тоже. Еще нам нравится турец-
кая кухня в OZYURT, можно вкусно покушать и отдохнуть. 
Когда внучка подрастет, планируем с ней на пляж сходить. 

Біз мерекелерде келіп тұрамыз. Балаларды ойын-сауық орта-
лығында қалдырып, сауда жасауға бара алатынымыз бәрінен 
де көбірек ұнайды. Мұндағы барлық дүкендер ұнайды, жеңіл-
діктер өте жиі өтеді. Біз шараға арнайы келдік, өйткені үнемі 
жақсы бағдарламалар бар. Қонақтармен бірге біздің балалар 
аттракциондарға да барады. 

Эльмира 35 лет, 
Серик, 36 лет

Мы приходим по праздникам. Больше всего нравится то, что 
можем оставить детей в развлекательном центре и отпра-
виться за покупками. Нравятся все магазины здесь, очень ча-
сто скидки проходят. Мы специально пришли на мероприя-
тие, потому что всегда хорошие программы. Вместе с гостями 
наши дети и аттракционы посещают. 

«ХАН ШАТЫР» СОСО
ТУРАЛЫ ЖАЗБАЛАР
«ХАН ШАТЫР» СОСО
ТУРАЛЫ ЖАЗБАЛАР

Мен Жаңа жылға шырша ойыншықтарын және гирляндалар 
сатып алуға келдім. Біз мұнда отбасымен жүрміз. SULPAK-
та сатып алулар жасап үлгердік. «Хан Шатырда» дүкендер 
таңдауы үлкен. Және маған сауда орталығының орналасуы 
ұнайды, мұнда көлікпен жеңіл жетуге болады, жақсы бағалар 
және сапалы киімдер. Жағажайда болдым, мұндайды басқа 
еш жерден таппайсың. «Хан Шатырға» шопингке немесе ой-
ын-сауыққа келеміз. Мұннан шығып қала орталығында серу-
ендеуге болатыны ыңғайлы. 

Санжар, 
18 лет

Көңіл көтеруге келіп, балалар бағдарламасына сәтті тап бол-
дық. Әдетте, мұнда аптасында бір рет боламыз. Негізінде 
шопингке, бірақ бала үшін де, ойын автоматтарына келеміз. 
Өзім де сырғанадым, «Башня» аттракционы есте қалды, өте 
қызықты болды. Жағажайға тағы баруға жиналдық. Мұнда 
дүкендердің өте көптігі ұнайды және өзіңді күтуге де уақыт 
табылады.  Қонақтар келген кезде де осында келеміз. Жалпы 
алғанда, бұл — үнемі эмоциялар қуатын алуға болатын орын.

Зумрат, 
28 лет

Пришли развлечься и удачно попали на детскую программу. 
Обычно раз в неделю бываем здесь. В основном на шопинг 
приходим, но и для ребенка, конечно, на игровые автоматы. 
Сама каталась тоже, запомнился аттракцион «Башня», очень 
было весело. Собираемся сходить на пляж еще. Нравится, 
что здесь очень много магазинов и есть чем себя занять. Ког-
да гости приезжают, тоже приходим сюда. В общем, это то 
место, где можно всегда получить заряд эмоций.

Біз ашылғаннан бері келіп тұрамыз. Біз мұнда жағажайды 
енді ғана ашқанда болғанбыз. Сол кезде динозаврлардың 
өлшеміне, аттракциондардың санына қайран қалдық. Балам-
мен серуендеуге және Жаңа жыл қарсаңында сыйлықтар са-
тып алуға келдім. Аниматорлар, мерекелік ахуал, дүкендерде-
гі жақсы шегерімдер ұнайды. Мен шопингке MASSIMO DUTTI, 
OYSHO, бала үшін MARWIN, «Балалар әлемі» дүкендеріне ке-
лемін. Біз шынымен «Хан Шатырды» өте жақсы көреміз.
Мы с самого открытия ходим. Мы были здесь, еще когда толь-
ко открыли пляж. Тогда поразились размерам динозавров, 
количеству аттракционов. Пришла погулять с сыночком и 
закупиться подарками перед Новым годом. Нравятся анима-
торы, праздничная атмосфера, хорошие скидки в магазинах. 
Я прихожу на шопинг в MASSIMO DUTTI, OYSHO, для ребен-
ка в MARWIN, «Детский мир». Мы, честно, очень любим «Хан 
Шатыр».

Я пришел купить елочные игрушки и гирлянды на Новый год. 
Мы здесь с семьей. Уже закупились в SULPAK. В «Хан Шатыр» 
большой выбор магазинов. Еще мне нравится расположение 
торгового центра, сюда можно легко доехать, хорошие цены 
и одежда качественная. На пляже был, нигде не найдешь та-
кого больше. Приходим в «Хан Шатыр» на шопинг или на 
развлечения. 

ЗАМЕТКИ О
ТРЦ «ХАН ШАТЫР»

ЗАМЕТКИ О
ТРЦ «ХАН ШАТЫР»
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Анар, 
35 лет
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4 қаңтарда бүкіл әлемге әйгілі INTIMISSIMI әй-
елдер ішкиімі брендінің ашылуы болды. Бұл 
— ішкі киімдер, шомылу киімдері, үйге және 
ұйықтауға арналған сапалы киімдерді шыға-
ратын  италиялық бренд. Бренд үйлесімді әрі 
қарапайым. Бүгінде INTIMISSIMI — бұл бүкіл 
әлемдегі 1200-ден астам дүкендер желісі. Бренд 
топтамаларында ерекше жағдайлар үшін елік-
тіретін киімдер үлгісі ғана емес, сондай-ақ, күн-
делікті киюге арналған қарапайым нұсқалар 
да бар. INTIMISSIMI ішкиімдерініңсапасы өте 
мықты,  құрамы табиғи және ықшамды.

«Хан Шатырдың» 1-қабатында әлемдік өн-
діріс көшбасшыларының бірі, ерлер, әйелдер 
және балаларға арналған шұлық өнімдерінің 
италиялық өндірушісі — CALZEDONIA дүкені 
ашылды. Брендтің жетістік негізін өнімдердің 
жоғары сапасы, ауқымды сұрыпталым, ком-
пания дизайнерлерінің сән үрдісіне назар ау-
дартады, сондай-ақ бағалары да қолжетімді.  
CALZEDONIA-да кез келген талғамдағы үл-
гілерді табуға болады: киім желісі әртүрлі 
стильдік шешімдерді және түстік вариациялар-
ды қамтиды. CALZEDONIA ұсынған киімдеріне  
бір көргеннен ынтық боласыз. 

На 1 этаже «Хан Шатыр» открылся магазин 
CALZEDONIA, итальянский производитель чу-
лочно-носочных изделий для мужчин, женщин 
и детей, один из лидеров мировой индустрии. 
Основу успеха бренда составляют высокое 
качество изделий, обширный ассортимент, 
внимание дизайнеров компании к модным 
тенденциям, а также демократичные цены. В 
CALZEDONIA можно найти модели на любой 
вкус: линии одежды включают разные стиле-
вые решения и цветовые вариации. Одежда от 
CALZEDONIA — это вещи, в которые влюбля-
ешься с первого взгляда. 

4 января состоялось открытие популярного во 
всем мире бренда женского белья INTIMISSIMI. 
Это итальянский бренд, выпускающий нижнее 
белье, купальники, одежду для дома и сна от-
личного качества. Бренд воплощает филосо-
фию гармоничного сочетания изысканности 
и простоты. Сегодня INTIMISSIMI — это более 
1200 магазинов по всему миру. В коллекци-
ях бренда не только элегантные и чарующие 
модели одежды для особых случаев, но и про-
стые силуэты для повседневного ношения. 
Белье INTIMISSIMI ценится по всему миру за 
отличное качество, натуральность состава и 
лаконичный крой. 
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УНИКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ГОРОДОК ПРОФЕССИЙ
 «Хан Шатыр» СОО-да, Fame City ойын орталығы ау-
мағында 6 мамандықтан тұратын Kids City балалар-
дың бірегей қалашығы ашылды: мектеп, аурухана, өрт 
сөндіру бөлімі, наубайхана, полиция бөлімі және дүкен. 
Kids City-де балалар медициналық көмек көрсетуді, өрт 
сөндіруді, құпия тапсырмаларды орындауды үйренеді, 
дүкендерге барады, аспаздықты меңгереді және мек-
тепте жұмыс істейді, бұл, сонымен қатар, балалары 
демалып жүрген сәтте, ата-аналарға шопингке баруға 
тамаша мүмкіндік. 

В ТРЦ «Хан Шатыр», на территории игрового центра 
Fame City открылся уникальный детский городок Kids 
City с 6 популярными профессиями: школа, больница, по-
жарная часть, пекарня, полицейская часть и магазин. В 
Kids City дети учатся оказывать медицинскую помощь, 
тушат пожары, выполняют секретные миссии, ходят 
в магазин, изучают кулинарию и работают в школе, а 
еще это прекрасная возможность отправиться роди-
телям на шопинг, пока ваш ребенок отдыхает. 

Мектеп
Сіздің балаңыз мектептегі керемет балалық шағына 
шомады. Балақайлар мұғалім мамандығы туралы 
біледі, алғаш рет мектеп сабағында болады, сол си-
яқты дамытушылық ойындарды ойнайды.

Аурухана
Кім дәрігер болуды армандамады? Мұнда сіздің 
балаңыз медициналық көмек көрсетуді, зерттеулер 
жүргізуді және науқастарға дөп диагноз қоюды үй-
ренеді.

Өрт сөндіру бөлімі
Өрт сөндірушілер — бұл қазіргі уақыттың нағыз ер-
лері. Солардың арқасында біз өзімізді қорғанысты 
сезінеміз. Өз балаңызға батыр болуға және тәуекелді 
құтқару операциясын ойнауға көмектесіңіз!

Полиция 
Олардың жұмысы әрі қауіпті, әрі қиын! Өзіңізді қо-
рықпайтын батыр сезініңіз және қоңырауға лезде 
әсер етуді үйреніңіз. Балақайлар тергеу жүргізуді, 
қылмыскерлерді ұстауды және штабта жұмыс істеуді 
оқып үйренеді. 

Наубайхана
Дәмді тамақ даярлау — бүтіндей өнер! Мұнда сіз ас-
паздық рецептілердің не екенін білесіз, қалай дұрыс 
даярлауды түсінесіз және барлық қолға шебер-аспаз 
боласыз! Ең күрделі рецептілерді ойластырыңыз, 
тапсырыстарды орындаңыз және ең таңданарлық 
пікірлерді қабылдаңыз. 

Дүкен
Күнделікті сауда жасау, өз қаржы қорыңызды жоспар-
лау және азық-түлікті таңдай білу әлдеқайда оңай іс 
емес. Балалар дүкенінде ойнап жүріп, бала жеміс-жи-
дек пен көкөністерді ажыратуды, азық-түлік таңдау-
ды және олар үшін дұрыс ақы төлеуді үйренеді. 

Әрбір бала еңбек кітапшасын, және де ойын валютасын 
алады, бір сөзбен айтқанда — балалар нағыз қалашыққа 
тап болады. Сіздерді балаларыңызбен бірге уақытты 
өнімді және тартымды өткізуге шақырамыз! 

БАЛАЛАРДЫҢ БІРЕГЕЙ 
МАМАНДЫҚТАР ҚАЛАШЫҒЫ

Школа
Ваш ребенок окунется в удивительное школьное 
детство. Детки узнают о профессии учителя, впер-
вые побывают на школьном уроке, а также поиграют 
в развивающие игры.

Больница
Кто не мечтал стать врачом? Здесь ваш ребенок 
научится оказывать медицинскую помощь, про-
водить исследования и ставить самые настоящие 
диагнозы пациентам!

Пожарная часть
Пожарные — это настоящие герои нашего време-
ни. Благодаря им мы чувствуем себя защищенными. 
Помогите своему ребенку стать героем и разыграть 
рискованную спасательную операцию!

Полиция 
Их работа и опасна, и трудна! Почувствуйте себя бес-
страшным героем и научитесь мгновенно реагиро-
вать на звонок. Детки учатся раскрывать расследова-
ния, ловить преступников и работать в штабе. 

Пекарня
Вкусно готовить — целое искусство! Здесь вы уз-
наете, что такое кулинарные рецепты, поймете, как 
правильно готовить и станете мастером-кулинаром 
на все руки! Продумывайте самые сложные рецепты, 
исполняйте заказы и получайте самые восторжен-
ные отзывы. 

Магазин
Совершать ежедневные покупки, планировать свой 
бюджет и разбираться в продуктах далеко не легкое 
дело. Играя в детском магазине, ребенок научится 
различать фрукты и овощи, выбирать продукты и 
правильно за них расплачиваться. 

Каждый ребенок получает трудовую книжку, а еще 
игровую валюту — словом, дети попадают в насто-
ящий городок. Приглашаем вас вместе с детками про-
дуктивно и увлекательно провести время. 
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На территории «Хан Шатыр» 17 января от сети пар-
фюмерных магазинов BEAUTYMANIA прошел боль-
шой розыгрыш. На протяжении нескольких меся-
цев посетители совершали покупки в магазинах 
BEAUTYMANIA. С концертной программой в атриуме 
«Хан Шатыр» BEAUTYMANIA разыграла ценные призы 
для гостей: парфюмерная и декоративная продукции, 
товары для дома, подарочные сертификаты. Главный 
приз акции — квартиру в городе Нур-Султан — вы-
играла Ахиярова Гульнора. Поздравляем Вас! «Хан 
Шатыр» подарил своим гостям еще один теплый и 
запоминающийся вечер.

«Хан Шатыр» аумағында 17 қаңтарда BEAUTYMANIA 
парфюмерлік дүкендер желісінен үлкен ұтыс ойы-
ны өтті. Келіп-кетушілер бірнеше айлар көлемінде 
BEAUTYMANIA дүкендерінде сатып алулар жасады. 
«Хан Шатыр» атриумында концерттік бағдарламамен 
BEAUTYMANIA қонақтар үшін құнды жүлделер ойнат-
ты: парфюмерлік және сәндік өнімдер, үйге арналған 
тауарлар, сыйлық сертификаттары. Науқанның басты 
жүлдесі — Нұр-Сұлтан қаласындағы пәтерді Ахияро-
ва Гульнора ұтып алды. Сізді құттықтаймыз! «Хан Ша-
тыр» өзінің қонақтарына тағы бір жылы әрі есте қа-
ларлық сый әзірледі.

Барлық балақайлардың мультфильмдердегі және ер-
тегілердегі өздерінің сүйікті кейіпкерлерімен тірідей 
кездестіруді армандайтыны құпия емес. Бұл біздің үл-
кен және әсем сауда-ойын-сауық орталығында мүмкін! 
Әр демалыс күндерінде біз балалардың интербелсенді 
бағдарламаларын өткіземіз. 25 қаңтарда балалардың 
«Холодное сердце» мультфильмінің сүйікті кейіпкер-
лері: Эльзаны, Аннаны, Свенді, Олафты көруге жолы 
түсті. Балақайлар конкурстар ойнады, көңілді би би-
леді. Ал, шара соңында кейіпкерлерді мүлде жібергісі 
келмеді. Әрбір демалыс күндері мультфильмдер кейіп-
керлерімен кездесуге бізге келіңіздер! 

Не секрет, что все детки мечтают встретиться со сво-
ими любимыми героями из мультфильмов и сказок 
вживую. Это возможно в нашем большом и красивом 
торгово-развлекательном центре! Каждые выходные 
мы проводим детские интерактивные программы. 25 
января ребятам удалось увидеть любимых героев из 
мультфильма «Холодное сердце»: Эльзу, Анну, Свена, 
Олафа. Детки поиграли в конкурсы, весело потанце-
вали. А в конце мероприятия совсем не хотели отпу-
скать героев. Приходите к нам каждые выходные, что-
бы встречаться с героями мультфильмов. 
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Біз ата-аналарды және олардың балаларын әр дема-
лыс күндері өтетін жарқын әрі көңілді ойын-сауық 
бағдарламаларына шақырамыз. 19 қаңтарда бала-
ларға арналған «Приключения Фиксиков» тартым-
ды интербелсенді шоу өткізілді, онда балалар би би-
леуді үйренді, конкурстарға және ептілікке арналған 
тапсырмаларға қатысты, әрі олардың барлығы көңілді 
музыкамен үндесті. Мұндай тамаша мүмкіндік әрбір 
көңілді мерекелік демалыстарда болады. Шараларға 
кіру — тегін.   

Мы приглашаем родителей и их детей на яркие и 
веселые развлекательные программы, которые про-
ходят каждые выходные. 19 января состоялось увле-
кательное интерактивное шоу для детей «Приключе-
ния Фиксиков», в котором детки учились танцевать, 
участвовали в конкурсах и заданиях на ловкость, и все 
это под веселую музыку. Это прекрасная возможность 
бывать на веселых праздниках каждые выходные. 
Вход на мероприятия свободный. 
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Таяуда ғана «Хан Шатырда» жаңа «Нұрлы Науқан» 
акциясының ашылуы болып өтті. Тиімді сауда жасап, 
науқанға қатысуды және БАӘ, Мысыр және Түркия-
дағы Rixos үздік әлемдік мейманханалар желісіне 
екеуге арналған жолдамалардың біреуін ұтып алуды 
ұмытпаңыз! 18 қаңтарда бірінші аралық ұтыс ойыны 
өтті, онда Дуйсенова Дилвар Rixos President Astana 
мейманханасында 2 адамға арналған екі күн тұруға 
мүмкіндіктің бақытты иегері атанды! Ұтыс ойынына 
қатысу үшін сізге 1 күнде «Хан Шатырдың» кез кел-
ген дүкендерінде жалпы сомасы 20 000 теңгеге сатып 
алулар жасау керек. Науқан 26 сәуірге дейін жалға-
сады.  

Совсем недавно в «Хан Шатыр» состоялось открытие 
новой солнечной акции «Нұрлы Науқан». Совершая 
выгодные покупки, не забудьте принять участие и вы-
играть одну из путевок на двоих в лучшие мировые 
отели сети Rixos в Турцию, Египет и ОАЭ! 18 января 
прошел первый промежуточный розыгрыш, в кото-
ром Дуйсенова Дилвар стала счастливым обладате-
лем двухдневного проживания на 2 персоны в Rixos 
President Astana! Для участия в розыгрыше вам нужно 
совершить покупки на общую сумму 20 000 тенге за 
1 день в любых магазинах «Хан Шатыр». Акция прод-
лится до 26 апреля. 
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Рас-аль-Хаймада болып қалға екенсіз, онда белгілі Хад-
жар арнасынна баруды ұмытпаңыз. Ол шөлейтті көріні-
стермен қоршалған, АҚШ-тағы Үлкен каньонмен ұқсас зор 
жазираны еске салады. Қалаға келе салысымен туристер, 
әдетте, әмірліктің «інжу моншағын» — Аль-Марджан 
аралын көруге, теңізді қызықтауға және ауданның сәулеті-
нен әсер алуға аттанады.
Көрнекі орындарда болғаннан соң және жағажайда де-
малғаннан кейін әлемнің алдыңғы қатарлы қалаларының 
бірі — Рас-аль-Хаймнан бар болғаны бір сағаттық жүрісте 
орналасқан ірі қала Дубайға аттануға болады. Келешегі 
бар Dubai Marina ауданын қыдырыңыз, ең үлкен The Burj 
Khalifa зәулім үйін көріңіз, қала ортасындағы көріністі ән 
салатын бұрқақты қызықтаңыз немесе әлемдегі ең үлкен 
The Dubai Mall сауда-ойын-сауық орталығына барыңыз.
Аль-Марджан аралдарында әмірліктің ең әдемі ауданын-
да Rixos Bab al Bahr бірінші дәрежелі мейманхана орна-
ласқан. Мейманхана 1 жағалаулы сызықтағы абаттанды-
рылған таза жағажайлы ауқымды аумақа ие. 
Rixos Bab Al Bahr-дағы керемет қызмет көрсетумен ра-
хаттаныңыз: бұл бассейндер, спа-салондар, аниматорлар 
командасымен балалар клубы, фитнес-орталық, әлемдік 
асхананы ұсынатын мейрамханалар мен барлар, сіздің 
жайлылығыңыз үшін барлығы ойластырылған нөмірлер 
мен сьюталар. Rixos жайлы бесжұлдызды мейманханалар 
желісінің бірінен көне қала Рас-аль-Хайма әдемілігін та-
ныңыз!

Раз вы оказались в Рас-аль-Хайма, то не забудьте посетить 
известный Хаджарский каньон. Он напоминает огром-
ный оазис, окруженный пустынными пейзажами, схож 
с Большим каньоном США. По приезде в город туристы 
обычно отправляются посмотреть на «жемчужину» эми-
рата — острова Аль-Марджан, чтобы полюбоваться мо-
рем и впечатлиться архитектурой района.
После посещения достопримечательностей и отдыха на 
пляже можно отправиться в один из самых прогрессив-
ных городов мира, крупнейший город Дубай, который 
находится всего в часе езды от Рас-аль-Хайма. Прогуляй-
тесь по перспективному району Dubai Marina, посмотрите 
на самый большой небоскреб The Burj Khalifa, полюбуй-
тесь зрелищным поющим фонтаном в центре города или 
посетите The Dubai Mall, самый большой в мире торго-
во-развлекательный центр.
В самом красивом районе эмирата, на островах Аль-Мар-
джан, расположен первоклассный отель Rixos Bab al Bahr. 
Отель располагает обширной территорией с благоустро-
енным чистейшим пляжем на 1 береговой линии. 
Насладитесь великолепным сервисом в Rixos Bab Al Bahr: 
это и бассейны, и спа-салон, и детский клуб с командой 
аниматоров, фитнес-центр, рестораны и бары, предла-
гающие мировую кухню, номера и сьюты, где все проду-
мано для вашего удобства. Познайте красоту древнего 
города Рас-аль-Хайма в одном из комфортных пятизвез-
дочных отелей сети Rixos!

Жылдың суық мезгілінде шуақты курортты қалада болып 
қалу, жағалау бойында жүріп-шығу, көшелерде қаңғыру, 
мейлінше суға түсу және жылыну ерекше жанға жайлы. 
Ақпанда БАӘ-ге ұшып баруға болады, себебі ауа райы 
жыл көлемінде жарқын күнмен және ауа мен судың жай-
лы температурасымен қуантады. Дәл БАӘ-ге туристер 
жайлылық пен пайдалылықты қиыстыру үшін барады: 
салтанатты әлемдік мейманханаларда болу, жағажайлар-
да демалу, белгілі көрнекі орындарын көру.
Рас-аль-Хайма — жағажайлық демалысты сүйетіндерді 
ғана емес, сондай-ақ көне көрнекі орындарды сүйетін-
дерді де тартатын көркем әмірлік. Тарихты сүйетіндерге 
көптеген мұнараларымен көне қала Джульфар ұнайтын 
болады, өйткені Рас-аль-Хайма ертеректе көне сауда қа-
ласы болған. 
Шопингті сүйетіндерді әмірліктің орталық ауданы көбірек 
қызықтырады, дәл осында ең танымал рыноктар мен са-
уда кешендерін табуға болады. Ұлттық музейге бару сая-
хаттың міндетті бөлімі болуы керек. Ол 18-жүзжылдықта 
салынған әдемі көне фортта орналасқан. 
Әмірліктің басты нышандарының бірі болып Хатт емдік 
термальді қайнары саналады. Аудан өзінің көркем пей-
заждарымен және тыныштандыратын жағажайларымен 
даңқты. Мұнда байсалды демалысты және тыныш ахуал-
ды бағалайтындар серуендеуді ұнатады.

В холодное время года особенно приятно оказаться в 
солнечном курортном городе, пройтись по набережной, 
побродить по улицам, вдоволь накупаться и погреться. В 
феврале можно полететь в ОАЭ, так как погода радует 
круглогодичным ярким солнцем и комфортной темпера-
турой воздуха и воды. Именно в ОАЭ туристы приезжают, 
чтобы совместить приятное с полезным: побывать в ро-
скошных мировых отелях, отдохнуть на пляжах, увидеть 
известные достопримечательности.
Рас-аль-Хайма — самый живописный эмират, привле-
кающий поклонников не только спокойного пляжного 
отдыха, но и любителей старинных достопримечатель-
ностей. Любителям истории понравится древний город 
Джульфар с его многочисленными башнями, так как Рас-
аль-Хайма некогда был древним торговым городом. 
Любителей шопинга больше заинтересует центральный 
район эмирата, именно здесь можно обнаружить самые 
популярные рынки и торговые комплексы. Обязательной 
частью путешествия должно стать посещение Нацио-
нального музея. Он разместился в красивом старинном 
форте, который был построен еще в 18 столетии. 
Одним из главных символов эмирата считаются целеб-
ные термальные источники Хатт. Район славится своими 
живописными пейзажами и умиротворяющей обстанов-
кой. Здесь любят прогуливаться ценители спокойного от-
дыха и тихой атмосферы. 

САЛТАНАТ ПЕН КӨНЕЛІКТІҢ ҮЙЛЕСІМДІГІ: 

РАС-АЛЬ-ХАЙМА КӨРКЕМ ӘМІРЛІК
СОЧЕТАНИЕ РОСКОШИ И ДРЕВНОСТИ: ЖИВОПИСНЫЙ ЭМИРАТ РАС-АЛЬ-ХАЙМА 

ТУРИЗМ Отель Rixos Bab al Bahr

Отель Rixos Bab al Bahr

Отель Rixos Bab al Bahr

Отель Rixos Bab al BahrОтель Rixos Bab al Bahr

Острова Аль-Марджан

Термальные источники Хатт

Вид на город Рас-аль-Хайма

Древний город Джульфар
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LUCKY
TUESDAY

Tel: +7 701 883 96 25

   

   

      
 

Tel: +7 701 883 96 25

    HAPPY KIDS DAY 
                               

                    -50%
  

10 000 
     
 

3 000 

Tel: +7 701 883 96 25

PINK
THURSDAY

LADIES DAY

-50% 

SPECIAL DISCOUNT MENU FOR LADIES
 -%50 OFF ENTRANCE FOR ALL LADIES

ALWAYS
SUMMER

-50% 
Tel: +7 701 883 96 25

 

Sky Beach Club — астананың бірегей жағажайлы курор-
ты. Мұнда сіз күшіңізді қалпына келтіресіз, шомыласыз, 
құмды жағажайларда босаңсисыз, командалық ойындар 
ойнайсыз, дәмді тағамдардан дәм татасыз. Sky Beach Club 
әмбебап: баланың туылған күнін атап өтіңіз, жайлы отба-
сылық мерекелерді өткізіңіз, ұмытылмас үйлену салтана-
тын ұйымдастырыңыз. Күн сайын Sky Beach Club сіздерге 
науқандар ұсынады:
• Дүйсенбілерде әрбір екінші қонаққа толық күннің та-
рифіне -50% шегерім 
• Сейсенбілерде барлығы үшін толық күннің тарифіне 
-50% шегерім
• Бейсенбілерде ханымдарға толық күннің тарифіне -50% 
шегерім, сондай-ақ, арнайы мәзір 
• Жұмаларда балаларға толық күннің тарифіне -50% ше-
герім
Достарыңды және туыстарыңды «Хан Шатыр» күмбезінің 
астындағы құмды жағажайға босаңсу үшін ертіп әкел!

Sky Beach Club — это уникальный пляжный курорт столи-
цы. Здесь вы восстановите силы, искупаетесь, расслаби-
тесь на песчаных пляжах, поиграете в командные игры, 
отведаете вкусные блюда. Sky Beach Club универсален: 
отметьте детский день рождения, проведите уютный се-
мейный праздник, организуйте незабываемое свадебное 
торжество. Каждый день Sky Beach Club предлагает вам 
акции:
• По понедельникам каждому второму гостю скидка -50% 
на тариф полного дня 
• По вторникам на тариф полного дня всем скидка -50%
• По четвергам скидка для дам -50% на тариф полного 
дня, а также специальное меню
• По пятницам для детей скидка -50% на тариф полного 
дня
Приводи друзей и родных расслабиться на песчаном пля-
же под самым куполом «Хан Шатыр»!

Sky Beach Club 11:00-ден 20:00-ге дейін жұмыс істейді. Құмды курортқа «Счастливые часы»
 қызықтырғыш науқаны бойынша толық күннің тарифіне -50% шегеріммен кіріп шығыңыз.

Науқан күн сайын күндізгі 11:00-ден 13:30-ға дейін, ал кешкісін 17:30-дан 20:00-ге дейін әрекет етеді. 

Sky Beach Club работает с 11:00 до 20:00. Посетите пляжный курорт по заманчивой акции «Счастливые часы» со скидкой
 -50% на тариф полного дня. Акция действует по утрам, с 11:00 до 13:30, и вечерам, с 17:30 до 20:00, каждый день. 




