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Көктемгі жандану... Осы айда бізді екі тамаша, жарқын
мереке: Халықаралық әйелдер күні мен Ұлыстың ұлы
күні – Наурыз мерекесі қарсы алады. 8 наурыз – бұрындары әйелдердің теңдігін білдірген күн болса, қазір
махаббат пен отбасылық құндылықтар күні. Біз аналарымыз, әжелеріміз, қыздарымыз, әпке-сіңлілеріміз, сүйікті бикештерімізді құттықтап, оларға көңіл бөліп,
қамқорлықтары үшін алғысымызды білдіреміз. Наурыз
– көктемнің келуін, жыл басы мен өмірдің жаңаруын білдіретін ежелгі түркі мерекесі. Мерекенің атап өтілуі
ЮНЕСКО-ның Материалдық емес мәдениет мұралары
тізіміне енгізілген болатын. Наурызда демалыс күндер
көп болмақ, сондықтан олар бақытты сәттер мен
жарқын оқиғаларға толы болсын дейміз.
Журналымыздың көп бөлігін 8 наурызға арналған мінсіз
сыйлықты таңдау тақырыбына арнадық. Бұл үшін біз
керемет идеяларды іріктедік – жақындарыңызды қуантып не өзіңізді бір еркелетіп қоя аласыз. Жаңа зергерлік
бұйымдар мен бижутерияға шолу жасадық және біздің
СОО-на келген қыз-келіншектерден осы тамаша күні
әйелдер қауымы қандай сыйлық алғанды ұнататыны
жайында сұрастырдық. Сіздерді бір айға қуаттандыру
үшін, ең жарқыраған заттарды тауып, көктемгі маусымның жаңа топтамаларын зерделедік. Көктемге
үйіңіздің төрінен де орын беріңіз: бұл істе сізге ашық
түсті заттар мен майшамдар, диффузорлар мен
спрейлер сияқты түрлі «хош иісті көмекшілер» жәрдемдеседі. «Хан Шатыр» СОО жаңа дүкендері, соңғы
шыққан фильмдер мен «Миллион және iPhone» акциясының ұтыс жеңімпаздары туралы журналымыздың осы
санынан оқи аласыздар.
Оқудан ләззат аласыз деген үмітпен,
Айжан Әлиасқар

CARPISA

MAC

Нөмірді шығаруға атсалысқандар:
Над номером работали:
Айжан Алиаскар, Юлия Дериглер,
Дастан Бактияров, Асылбек Жанкылыш,
Нурсила Куншыгарова
Дизайн: Дарья Онучка
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ЭПЛ.ДАЙМОНД

РЕДАКЦИЯДАН
ОТ РЕДАКЦИИ

Весеннее пробуждение... В этом месяце нас встречают
два замечательных, светлых праздника: Международный женский день и день весеннего равноденствия –
Наурыз. 8 марта – день, который ранее ознаменовывал
женское равноправие, сейчас отмечается как праздник
любви и семейных ценностей. Мы поздравляем своих
мам, бабушек, дочерей, сестер, любимых дам и дарим
им внимание, благодарим за заботу. Наурыз – древний
праздник тюрков, символизирующий приход весны, начало нового года и новой жизни. Празднование было
включено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Март предвещает продолжительные
выходные, которые можно наполнить счастливыми
моментами и яркими событиями.
Немалую часть журнала мы посвятили выбору идеального подарка на 8 марта. Для этого мы создали подборку крутых идей, чем вы сможете приятно удивить
близких или побаловать себя. Сделали обзор новинок
ювелирных изделий и бижутерии и узнали от посетительниц нашего ТРЦ о том, что хотели бы получить в
этот прекрасный день женщины и девушки. Чтобы зарядить вас энергией на весь месяц вперед, нашли самые
яркие вещи и изучили новые коллекции весеннего сезона.
Впустите весну и в свой дом – с этой задачей справятся яркие предметы и различные «арома-помощники»: свечи, диффузоры и спреи. О новых магазинах ТРЦ
«Хан Шатыр», горячих киноновинках и победителях розыгрыша акции «Миллион и iPhone» читайте в нашем
свежем выпуске.
Приятных минут чтения,
Айжан Алиаскар

ӘЗ НАУРЫЗ –
КҰЛПЫРҒАН КӨКТЕМ БЕЙНЕСІ
ПРАЗДНИК НАУРЫЗ – СИМВОЛ КРАСОЧНОГО МАРТА
Көктемнің алғашқы айын Наурыз мерекесі шат-шадыман, той-думанға толдырады. Наурызбен жаңа жыл
басталады: көктемде барша тіршілік иесі жаңа тыныс
алып, жаңа өмірін бастайды. Бұл – мейірім мен жылулық күні, гүлдер бүр жарып, құстар сайрап, елордамыздың жайма шуаққа оралатын күні. Ескіден халқымыз
жыл басы мерекесіне ерекше қарап, оған ертеден дайындалатын. Үй іші тазартылып, таза және сәнді киімдер киіліп, мол дастархан жайылатын. Әр тағам береке
мен молшылықты білдіретін. Мерекелік дастарханның
басты сәні әлі күнге дейін наурыз көже болып келеді.
Көженің құрамына 7 дәм қосылады, олар әр өңірде
әр түрлі болып келуі мүмкін. Наурыз көже – бұл қазақ
халқының өмірдің жеті тұсы: қуаныш, жетістік, түйсік,
денсаулық, байлық, ептілік пен қауіпсіздік туралы ертедегі түсінігі. Басты құрамы дәнді дақылдар мен ет,
сүт өнімдерінен тұрады. Жыл берекелі болсын десең,
көжені жеті үйден ішу керек. Көже пісірілетін қазан
келісімді білдіреді. Сонымен бірге қазақтың басқа да
ұлттық тағамдары тартылады: бесбармақ, қуырдақ, бауырсақ.

Первый месяц весны полон ярких деталей благодаря
древнему празднику тюрков, Наурызу. Он знаменует
начало нового года: вместе с весной наступает новый
жизненный цикл. День добра, света, когда распускаются цветы, начинают петь птицы, а столица покрывается зеленой россыпью. Издревле казахи с трепетом относились к весеннему новому году и начинали
готовиться к нему заранее. Наводили порядок в доме,
надевали чистую и нарядную одежду, накрывали
щедрый дастархан. Каждое угощение символизировало процветание и изобилие. Главным украшением
праздничного стола по сей день является Наурыз
коже. Блюдо готовят из 7 ингредиентов, которые варьируются в зависимости от региона. Наурыз коже –
это древнее представление казахов о семи элементах
жизни: радости, успехе, интеллекте, здоровье, богатстве, ловкости и безопасности. Главные компоненты
– мясо, крупы и кисломолочные продукты. Отведать
блюдо нужно в семи домах, чтобы год был благополучным. Казан, в котором варится коже, олицетворяет согласие. Подаются также другие казахские блюда:
бешбармак, куырдак, баурсаки.
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Сондай-ақ бұл күні адамдар бір-бірін кешіріп, денсаулық пен бақ-береке тілейді. Мереке той-думанға ұласады. Қаланың орталық алаңдарында қардай аппақ
киіз үйлер тігіледі, онда мерекелік дастарқан жайылып, ыстық шай құйылады. Қазақ қол өнеріндегі ең
үздік бұйымдардың (домбыра, шертер, қобыз, сазсырнай) көрмесі өткізіліп, дәстүрлі кәдесыйлар сатылады.
Жастар алтыбақанның қасына жиналады. Әзіл әндер,
мың бұралған билер, қызықты айтыс, көңілді ұлттық ойындар – бүкіл наурыз айы осындай көңілді күйде өтеді.
Наурыз мерекесін «Хан Шатыр» СОО-да да қарқынды
қарсы алады. Сазды әуендер, көңілді мерекелік би шоу-бағдарламалары ешкімді де бейжай қалдырмайды.
Сіздерде дәмі тіл үйірер ыстық бауырсақтан татып,
қызықты ойындарға қатысып, ұлттық аспаптарда ойналған нәзік әуендерден ләззат алу мүмкіндігі туады.
Біз сіздерді жайлы да қонақжай сауда ойын-сауық орталығымыздың шаңырағы астында көруге әрдайым
қуаныштымыз.

BALAUSA JEWELRY

7

В этот день принято прощать друг друга, желать здоровья и достатка. Празднование не обходится без народных гуляний. Центральные площади города усыпаны
белоснежными юртами, где угощают праздничными
яствами и ароматным чаем. Проводятся выставки лучших экземпляров казахского ремесленничества (домбра, шертер, кобыз, сазсырнай), продаются традиционные сувениры. Молодежь собирается у качелей
– алтыбакан. Задорные песни, изящные танцы, увлекательные айтысы, веселые национальные игры – радостная атмосфера царит весь март.
С большим размахом отмечают Наурыз и в ТРЦ «Хан
Шатыр». Песни, посвященные Наурызу, зажигательные танцевальные шоу-программы не оставят никого
равнодушным. Вы сможете попробовать удивительно
вкусные баурсаки, принять участие в занимательных
играх и насладиться тонким звучанием национальных
инструментов. Мы всегда рады видеть вас под единым
куполом в нашем уютном и гостеприимном торгово-развлекательном центре.
Источник фото: ресурсы Internet

ТАҢҒАЛДЫРЫП, ҚУАНТУ –
МІНСІЗ СЫЙЛЫҚТАР ІЗДЕЙМІЗ

SULPAK
SWAROVSKI

МЮЗ

УДИВИТЬ И ПОРАДОВАТЬ – ИЩЕМ ИДЕАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ
Көктемнің ең нәзік, құлпырған күні жақындап келеді.
Бұл - жақындарымызды таңғалдыру үшін тамаша мүмкіндік, алайда «Қалай?» деген сұрақ туындайды. Жауыр болмаған, ерекше сыйлықпен таңдандыру барған
сайын қиын соғып жүр. Біреулер жақынынан қандай
сыйлық қалайтынын ашық сұрап алады. Біреулер тосын сый жасауды ұнатады. Көбісі әр түрлі жастағы және
қызығушылықтары да әр алуан әйелдерге ұнайтын әмбебап сыйлықтар туралы ойлайды. Бұл пайдалы заттар
болуы мүмкін, мысалы, шаңсорғыш-робот, кәсіби фен,
хикаялар/аудиокітаптарға жазылу немесе жарқын әсер
қалдыратын нәрселер: фотосессияға тапсырыс немесе
туристік сертификат. Сіздің сыйлығыңыз ең алдымен
сіздің ілтипатыңызды білдіреді. Біз жасаған сыйлықтар
топтамасындағы заттар сіздердің ізгі ниеттеріңіз бен
жүрек жылуларыңызды сөзсіз дәлелдейтіні анық.

Самый нежный и воздушный день весны на подходе.
Прекрасная возможность удивить своих близких, но
возникает вопрос: «Как?». С каждым разом становится все труднее дарить небанальные, оригинальные подарки. Кто-то предпочитает спрашивать прямо о том,
какой подарок хотел бы получить близкий человек.
Кто-то любит делать сюрпризы. Многие задумываются об универсальных подарках, которые подойдут
для женщин разных возрастов и интересов. Это могут быть практичные вещи, например, робот-пылесос,
профессиональный фен, подписка на сериалы/аудиокниги или то, что оставит яркие впечатления: заказ фотосессии или туристический сертификат. Ваш подарок
в первую очередь отражает ваше трепетное отношение. Вещи из нашей подборки без слов докажут вашу
искренность и сердечную привязанность.

до

ALSER

100 000

SULPAK

тенге

SWISS TIME
SULPAK

MON AMIE

ALSER
MARWIN

MARWIN
SULPAK

CARPISA

BORK
SULPAK

MON AMIE
SULPAK
MON AMIE

до

TOMMY HILFIGER

50 000

ASKONA

ALSER

более

тенге

BEAUTYMANIA

100 000
тенге

BEAUTYMANIA

TIANDE

KIMEX
MARWIN

MON AMIE

SULPAK
BORK
SULPAK

CHARLES&KEITH

8

L’OCCITANE
YVES ROCHER

BORK

9

ТАУ СУЫНДАЙ МӨЛДІР:
КӨКТЕМГЕ ТАҢДАУЛЫ ӘШЕКЕЙЛЕР

«МОСКОВСКИЙ
ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД»

ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА: ИЗЫСКАННЫЕ УКРАШЕНИЯ К ВЕСНЕ
ЭПЛ.ДАЙМОНД

PANDORA

ЭПЛ.ДАЙМОНД

REBECCA

ЭПЛ.ДАЙМОНД

PANDORA
ЭПЛ.ДАЙМОНД

ЭПЛ.ДАЙМОНД

REBECCA

Мерекеге толы наурыз айында әр бойжеткен ерекше
жарқырағысы келеді. Мінсіз бейнені зергерлік әшекейлерсіз елестету қиын. Сондықтан «жақын достарды» – біздің сүйікті гауһар, алтын, күміс пен інжу-маржандарды – таңдауда мұқият болуға кеңес береміз.
Жарқыраған заттар өз иесіне баршаның назарын тартатыны құпия емес. Арнайы сіздер үшін біз көктемгі
жаңаруыңызға арналған үздік әшекейлер топтамасын
іріктедік, оларды өзіңіз үшін не жақындарыңызға сыйға
тарту үшін алуыңызға болады.

В этот праздничный март каждая девушка мечтает
по-особенному блистать. Идеальный образ трудно
представить без ювелирных изделий. Поэтому рекомендуем тщательно подойти к выбору «лучших друзей» – наших любимых бриллиантов, золота, серебра
и жемчуга. Не секрет, что драгоценности притягивают
всеобщее внимание к своей обладательнице. Специально для вас мы составили подборку лучших моделей для весеннего преображения, которые вы можете
приобрести для себя или подарить близким.

«МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД»

SILVERGOLD

«МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД»

«МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД»

REBECCA

«МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД»

SILVERGOLD
«МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД»

REBECCA
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ЭПЛ.ДАЙМОНД

ЭПЛ.ДАЙМОНД

SWAROVSKI
PANDORA

PANDORA

PANDORA

SWAROVSKI

PANDORA
PANDORA

SWAROVSKI

SWAROVSKI

PANDORA

SWAROVSKI

Әшекей таңдау әр бір бойжеткен ерекше ыждаһатпен
қарайтын өзіндік бір салт секілді.Талғаммен таңдалған
бұйымдар иесінің даралығын айқындай түседі де,
сенімділік береді. Әшекейлердің жаңа топтамалары
алуандылығымен қуантады: бұйымдардың көбі қанық
түсті болса, кей бірі винтаж стилінде жасалған. Батыл
алқалар, көзтартар білезіктер, коктейльдік сақиналар
– бұл маусымда тәжірибелерге «иә» дейміз. «Хан Шатыр» дүкендеріндегі жаңалықтардан жасаған іріктемемізден шабыт алып, қобдишаңызды жаңартуға аттаныңыз!

Подбор украшений – своеобразный ритуал, к которому с особым вниманием относится каждая девушка.
Ведь со вкусом подобранная бижутерия подчеркнёт
индивидуальность обладательницы и придаст ощущение уверенности. Новые коллекции украшений радуют многообразием: многие изделия пестрят сочными
красками, часть из них выполнена в винтажном стиле.
Смелые ожерелья, эффектные браслеты, коктейльные
кольца – в этом сезоне мы говорим «да» экспериментам. Вдохновляйтесь нашей подборкой новинок от магазинов «Хан Шатыр» и вперед за обновлением шкатулки!

SWAROVSKI

ALDO ACCESSORIES

SWAROVSKI

NEW YORKER

PANDORA

PANDORA

SWAROVSKI
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ALDO ACCESSORIES

NEW YORKER
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PANDORA

ШОПИНГ-ТЕРАПИЯ НЕМЕСЕ НАУРЫЗДА
ЖАРҚЫРАУДЫҢ АМАЛЫ

BERSHKA

ZARA

ШОПИНГ-ТЕРАПИЯ ИЛИ КАК СИЯТЬ В МАРТЕ
Көптен күткен көктем де келді: барша табиғаттың жанданып, қуат алатын кезеңі. Елордамыз ұзақ
ұйқысынан оянып, ауа-райы шуақты күндерімен қуанта бастады. Көктеммен бірге шабыт келеді, қолыңнан іс жаратып, әр бір минуттан ләззат алғың
келеді. Ешкімге де құпия емес: бұл ерекше көңіл-күйді сақтап қалу үшін, өз гардеробыңа өзгеріс енгізуің
керек. Жарқын бейнелер сізге қуат беріп, әр алуан
жаңа әсерлерді сыйға тартады. Оқыңыз да, шабыт
алыңыз!
TOMMY HILFIGER

Наступила долгожданная весна, время оживления и
ощущения прилива сил. Столица пробуждается от
долгого сна, погода начинает радовать нас солнечными днями. Вместе с весной приходит вдохновение,
желание творить и наслаждаться каждой минутой.
Ни для кого не секрет: чтобы сохранить это особенное настроение, нужно внести изменения в свой гардероб. Яркие образы зарядят вас энергией и подарят
палитру новых ощущений. Читайте и вдохновляйтесь!

ZARA

ARMANI EXCHANGE

Қанық реңктер. Өзіңізді қанық түстерге бөлеңіз: ашық
қызыл модельдермен өзіңізге назар аудартыңыз, таныстарыңызды күндей жарқыраған сары свитермен
таңдандырыңыз. Көк түстің қанық реңктері орасан зор
шабыт берері анық. Ал қызғылт сары реңктермен сізді
міндетті түрде еліктірер жобалар мен қызықты кездесулер күтеді. Бояулардың қызығына түсіп кетпеңіз:
монохромдылық пен ашық түс арасындағы теңгерімді
сақтаңыз. Үйлесімді бейнелер жасау үшін ашық түстерді бейтарап реңктермен үйлестіріңіз.
PULL&BEAR

BERSHKA

ARMANI
EXCHANGE

MANGO

BERSHKA

BERSHKA

Ашық түсті принттер – жанды және қайталанбас
бейне жасаудың тағы бір ұтымды тәсілі. Дизайнерлер гүлді өрнектерге назар аударуды ұсынады: осылай нақышталған жейдеде өзіңіздің гүлдей құлпыра
түскеніңізді байқамай қаласыз. Анималистік принттер өзіңізді күшті және өзіне сенімді тұлға ретінде
көрсетуге мүмкіндік береді. Сәнді бренділердің жаңа
топтамаларында геометриялық өрнектер (ромбылар, жолақтар, торлар) де кездеседі. Түрлі түсті элементтерді қолдану кезінде есте сақтайтын бір жайт:
принт – бейне жасаудағы акцент қана, оның негізі
емес.

ZARA

GUESS

GUESS

PULL&BEAR

PULL&BEAR

Сочные оттенки. Окружите себя насыщенными цветами: привлеките внимание ярко-красными моделями, удивите знакомых свитером солнечно-желтого
цвета. Насыщенные оттенки синего доставят огромную порцию вдохновения. А с оранжевыми тонами вас
непременно будут ждать увлекательные проекты и
интересные встречи. Пустившись в «красочный пляс»,
будьте аккуратны: соблюдайте баланс монохромности
и яркости. Для создания гармоничных образов, сочетайте яркие цвета с нейтральными тонами.

16

Яркие принты – еще один беспроигрышный способ
создания «живого» и неповторимого образа. Дизайнеры предлагают обратить внимание на цветочные
рисунки: в блузке с таким узором вы сами не заметите, как расцветете подобно прекрасному цветку. Анималистические принты помогут заявить о себе, как
о сильной и уверенной личности. В новых коллекциях
модных брендов вы найдете и геометрические узоры:
ромбы, полоски, клетки. При использовании красочных элементов также следует помнить: принт – это акцент в образе, но не его составляющая.
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КӨКТЕМ ТӨҢКЕРІЛІСІ:
ЖАҢА ТОПТАМАЛАРДЫ ҚАРСЫ АЛАМЫЗ

PULL&BEAR

PULL&BEAR

ВЕСЕННИЙ ПЕРЕВОРОТ: ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
Көктем сәнді тренділерге де
ықпалын тигізбей қоймайды. Бұл маусымда бренділер
жарқын реңктермен қуантып
отыр, олардың ішінде бастылары қызғылт, сары және қызғылт
сары болмақ, сондай-ақ түрлі принттер, футболкалар мен
топтардың үстінен киетін корсеттер де сәнге енді. Екі мыңыншы жылдардағы кең балақ карго шалбары «қайта оралып»,
подиумдарды жаулап алуда.
Оның «замандасы», теркөйлек,
енді алдын өзекті болған ақ
жеңіл жейденің орнын баспақ.
Белдемшелерге келсек, мұнда шалбарлар сияқты, төмен
бел алдынғы қатарға шығады,
бұл тұста ұзындығы барынша
қысқа болу керек. Жай күндері
бүрмелі көйлекті алаңсыз кие
беруге болады, ал ерекше сәттер үшін иығы ашық модельдер
жарасады.
Влияние весны проявляется и в
модных трендах. В этом сезоне
бренды радуют нас жизнерадостными оттенками, среди которых главными будут розовый,
желтый и оранжевый, всевозможными принтами, корсетами,
которые теперь принято носить
поверх топов и футболок. «Возвращаются» из нулевых и снова
покоряют подиумы свободные
брюки карго. Их «современница», майка-алкоголичка, теперь
заменяет актуальную ранее
белую футболку. Что касается
юбок, здесь, как и среди брюк,
выходит на первый план низкая
посадка, при этом длина должна быть как можно меньше. В
обычные дни можно смело надеть платье со сборками, а для
особых случаев подойдут модели с открытыми плечами.

MASSIMO DUTTI

GUESS

NEW YORKER

ALTINYILDIZ CLASSICS

NEW YORKER

NEW YORKER

LACOSTE

Тоқылған заттар сәннен шығар
емес, тек топтар, белдемшелер
мен шалбарлар ғана емес, сонымен қатар жарқын акценттері бар тоқылған сөмкелер де
бар.Тренд аксессуарлар желісі
экран-көзілдіріктермен
толықты. Аяқ киім әлемінде биік
өкшелер басымдылыққа ие,
нақты айтсақ, авангард пішінділері: неғұрлым ерекше болса,
соғұрлым жақсы. Бұл көктемнің
классикалық белгісі лоферлерге
де қатысты – әлі де табаны қалың модельдер кең тараған. Әр
көктемгі бейненің негізі деним
болмақ. Бұл маусымның беталысын қызықсыз деуге келмес
– оларды міндетті түрде байқап көру керек. «Хан Шатыр»
дүкендеріндегі топтамалар толықтырылып қойды, сәтті сауда
тілейміз!

TOMMY HILFIGER
CALVIN KLEIN

STRADIVARIUS

NEW YORKER
JACK&JONES

MANGO

NEW YORKER

TIMBERLAND

TOMMY HILFIGER
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Не утихает мода на вязаные
вещи, не только топы, юбки и
брюки, но и плетенные сумки с
красочными акцентами. Линию
трендовых аксессуаров пополнили также очки-экраны. В мире
обуви в приоритете высокие каблуки, а именно авангардные:
чем вычурней форма, тем лучше. Это затрагивает и классический атрибут весны, лоферы
– все еще популярны модели с
массивной подошвой. А основой каждого весеннего образа
станет деним. Тенденции этого
сезона сложно назвать скучными – их обязательно стоит примерить. Коллекции магазинов
«Хан Шатыр» уже пополнены,
удачного шопинга!

LIFE TIME KIDS:
КӨКТЕМГЕ КИІМ
ТАҢДАЙМЫЗ

ADIDAS KIDS

O’STIN KIDS

LIFE TIME KIDS: СОБИРАЕМ
ВЕСЕННИЙ ГАРДЕРОБ
ЕРОБ

Бәрінен бұрын көктемнің келуіне балалар қуанады. Енді таза ауада көбірек уақыт өткізіп, шуақты
күндерден ләззат алуға болады. Балалардың көктемгі киімі ыңғайлы болу керектігі ешкімге құпия
емес, өйткені бала белсенді ойындардан және ұзақ
серуендеулерден рахаттануы тиіс. Сонымен бірге
ағымдағы маусымның тренділеріне назар аударған
жөн: ашық түстер мен ерекше принттер балалардың риясыздығымен, көңілділігімен және екпінділігімен.
ZARA KIDS

Реңктердің ішінде басымдылық қызғылт, сары,
жасыл және күлгін түстерге беріледі. Осы көктемдегі басты принттер – классикалық тор, әмбебап жолақ және нәзік гүлді өрнектер. Логотиптер мен жазуларсыз да болмас – кішкентай
сәнқойлардың оларды ұнатып қалғаны соншалық, қолданылуы жылдан жылға жалғасып келеді. Түрлі фразалар (мағынасы болсын, болмасын), компаниялардың логотиптері – мұның
бәрі көктемгі киімдерге одан сайын ойнақылық
береді. Қыздарға да, ұлдарға да сәннен шықпайтын деним бірдей жараса береді, бұған таңғалудың қажеті жоқ: джинсі футболкамен де, жейдемен де тамаша үйлеседі. Стильді ғана емес,
сонымен бірге ыңғайлы карго шалбары кеңінен
тарап отыр: олар жайлылықпен қамтамасыз
етіп, қозғалысты шектемейді.«Хан Шатырдағы»
бренділердің жаңа топтамаларынан сіздің балаңыздың гардеробына тамаша үйлесетін заттарды табасыз. Жарқын бейнелер мен көңілді
тәжірибелер жасауға кеттік!

«ДЕТСКИЙ
МИР»

ADIDAS KIDS

Больше всего весне рады дети. Теперь можно проводить больше времени на свежем воздухе и наслаждаться солнечными днями. Ни для кого не секрет, что
одежда на весну для детей должна быть удобной, чтобы ребенок получал удовольствие от активных игр и
долгих прогулок. В то же время стоит обратить внимание на тренды текущего сезона: яркие цвета и необычные принты перекликаются с детской непосредственностью, жизнерадостностью и энергичностью.

O’STIN KIDS

ADIDAS KIDS

MARWIN
ZARA KIDS

«ДЕТСКИЙ МИР»

O’STIN KIDS

ADIDAS KIDS

ZARA KIDS

ZARA KIDS
ZARA KIDS
ZARA KIDS

ADIDAS KIDS
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ZARA KIDS
O’STIN KIDS
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Среди оттенков преобладают розовый, желтый, зеленый и фиолетовый. Главные принты
этой весны – классическая клетка, универсальная полоска и утонченные цветочные
узоры. И куда же без забавных логотипов и
надписей – они так полюбились маленьким
модникам и модницам, что тенденция на их
использование набирает обороты из года в
год. Разнообразные фразы (со значением и
без), логотипы компаний – всё это привносит еще больше задора в весенние наряды.
Одинаково подходит как для девочек, так
и для мальчиков неустаревающий деним, и
это не удивительно: джинсы прекрасно сочетаются с футболками и рубашками. Популярны брюки карго, которые не только стильны,
но и практичны: они обеспечивают комфорт
и не ограничивают движения. В новых коллекциях магазинов «Хан Шатыр» вы найдете
то, что отлично впишется в гардероб вашего
ребенка. Вперед за свежими образами и веселыми экспериментами!

КӨМЕККЕ АСЫҚҚАНДАР: СҰЛУЛЫҚҚА ЖӘНЕ ӨЗІҢДІ
ЖАҚСЫ СЕЗІНУГЕ АРНАЛҒАН ГАДЖЕТТЕРДІ ТАҢДАЙМЫЗ

ALSER
SULPAK

СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ: ВЫБИРАЕМ ГАДЖЕТЫ ДЛЯ
КРАСОТЫ И ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ
SULPAK

Көп мәселелік режимде өмір сүре білу – мегаполис
тұрғынының айнымас сипаты. Біз бірнеше мәселені қатар шеше береміз: бір күнде ондаған маңызды шешімдер қабылдап, өзімізге, отбасымызға және хоббиімізге
көңіл аударып үлгереміз. Мұның бәрі «ақылды» көмекшілердің арқасында: шаңсорғыш-робот үйді жинауға
көмектессе, дауысты көмекші не кию керектігін айтып
жібереді. Гаджеттер өмірімізді ыңғайлы етіп, жеңілдетті.

BORK

Келбетіңізді мінсіз етудің де өз көмекші құралдары бар:
ультра заманауи модельдер жеке бас ерекшеліктеріне
қарай икемделіп, нақты мәселелерді тиімді шешеді.
Бұған қоса, олар қолданылуында қарапайым (батырманы бассаңыз болғаны), қолайлы және ықшам (оларды өзіңізбен жолға алып шығуға болады), бірнеше режимде жұмыс жасайды. Девайстердің дизайны әдетте
жинақы болады, бұл көз қуантарлық жайт және өзін-өзі
күту үрдісін жеңіл әрі тез етіп қоймай, жанға жағымды
етеді. «Хан Шатыр» СОО-да қазірдің өзінде сатып алуға
болатын ең жаңа гаджеттердің іріктемесін ұсынамыз.
BORK
SULPAK
ZARA HOME

BORK

SULPAK

Умение жить в режиме многозадачности – это неизменный атрибут современного жителя мегаполиса. Мы
ловко справляемся с несколькими задачами: за день
успеваем принять десятки важных решений, уделить
время себе, семье и хобби. Все это стало возможным
благодаря «умным» помощникам: робот-пылесос поможет навести порядок в доме, а голосовой помощник
подскажет, что надеть. Гаджеты делают нашу жизнь
проще и удобнее.

BORK

BORK

SULPAK

ALSER
SULPAK
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Для создания безупречного вида также есть свои палочки-выручалочки: ультрасовременные модели подстраиваются под индивидуальные особенности и эффективно решают конкретные проблемы. Более того,
они просты в использовании (достаточно нажатия на
кнопку), портативны и компактны (их можно брать с
собой в дорогу), могут работать в нескольких режимах.
Девайсы, как правило, имеют лаконичный дизайн, что
радует глаз и делает процесс ухода за собой не только
легким и быстрым, но и приятным. Предлагаем подборку самых новых гаджетов, которые можно приобрести уже сейчас в магазинах ТРЦ «Хан Шатыр».
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КӨ К Т Е М ЕС І К Қ А Ғ Ы П Т Ұ Р :
И Н Т Е Р Ь Е РД І Ң М АУС Ы М Д Ы Қ Ж А Ң А Р Т Ы ЛУ Ы

В ЕС Н А С ТУЧ И ТСЯ К Н А М В О К Н О :
С ЕЗ О Н Н О Е О Б Н О ВЛ Е Н И Е И Н Т Е Р Ь Е РА

Көктем – жаңару кезеңі. Жайдары, жайма шуақ көктемде
тек киімді ғана жаңартып
қоймай, үй ішін де жаңаша
сәндегің келеді. Жарқыраған
интерьер заттарымен үйдің іші тартымды әрі есте
қаларлықтай болып, жай
күндеріңіз гүлденіп, тамаша
көңіл-күйдің қайнар көзіне
айналады. Мұны интерьер
дизайнерлері де растайды:
«бақыт – бөлшектерде» деген ұстаным қолданыста әлі
ұзақ болмақ. Үй декорына бояулар қосыңыз, сонда өзіңізге әлгі шабыт беретін, қайта оралғың келіп тұратын
кеңістікті жасап аласыз. Қонақ күту бөлмесі мен ас үйін
қалай сәндеуге болатыны
туралы бірнеше шабыт беретін идеяларды ұсынамыз.
Весна – время обновления.
Легкая, воздушная – она
вдохновляет нас на изменения не только в гардеробе, но
и в доме. Яркие акценты сделают ваше любимое место
привлекательным и запоминающимся, разнообразят
серые будни, станут источником хорошего настроения. Это подтверждают и
дизайнеры интерьера: подход «счастье – в деталях»
останется с нами надолго.
Добавьте красок в домашний декор – и вы получите
то самое вдохновляющее
пространство, в которое
вам хочется возвращаться
снова и снова. Предлагаем
несколько воодушевляющих
идей, как можно украсить гостиную и кухню.

MADAME COCO

MADAME COCO

Батыл өрнектер. Тек ашық
түстермен ғана емес, түрлі
пішінді өрнектермен де интерьердің ажарын келтіруге болады. Геометриялық оюлар,
гүлді суреттер, жолақтар –
қарапайым үй ішіне бір ойнақылық қосады. Тор, ромбылар мен басқа да абстрактілі
пішіндер динамикалық композиция құрайды. Соңғы кезде біз өзіміз үшін флористік
өрнектердің көркемдігін қайта ашқандаймыз. Дастархандар, тәрелкелер, жастық тыстары, жамылғыштар – гүлді
нақыштар дизайннің барлық
бөлшектерінде
үйлесімді
көрінеді және бейтарап декорға нәзіктік қосады.

MADAME COCO

Смелые узоры. Интерьер заиграет новыми красками и с
помощью различных принтов. Геометрические узоры,
цветочные рисунки, полоски
– все это добавит игривости
в сдержанную обстановку.
Клетка, ромбы и другие абстрактные фигуры создают
динамичную композицию. В
последнее время мы начали
заново открывать для себя
очарование флористических
орнаментов. Скатерти, тарелки, чехлы для подушек,
покрывала – цветочные мотивы гармонично смотрятся
на всех элементах дизайна и
смягчают нейтральный декор.

ZARA HOME

ASKONA

Ашық түстер. Табиғи реңктерге артықшылық
беріңіз: сары түсті таңдаңыз, сонда ауа-райы
қанша түнерген болса да, күннің шуағын сезгендей боласыз. Жасыл түстің ашық реңктері
көк шөп үстінде өткізген көңілді жазғы күндерді еске түсіреді. Қанық көк түсті жиһаз ішкі
тыныштық сезіміне бөлеп, жаңа идеяларға шабыттандырады.

MADAME COCO

MADAME COCO
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Яркие цвета. Отдайте предпочтение натуральным оттенкам: выберите желтый цвет, чтобы
чувствовать солнечный свет, даже если за окном хмуро и сыро. Ясная зеленая палитра напомнит о беззаботных летних деньках, когда
можно нежиться под солнышком на просторной лужайке. Предметы мебели в насыщенных
оттенках синего подарят ощущение внутреннего спокойствия и вдохновят вас на свежие идеи.

Декордың ерекше бөлшектері. Картиналар, мүсіншелер, вазалар, сәндік гүлдер
ұсақ-түйек боп көрінуі мүмкін, алайда шынына келгенде,
олар үйдің ішін жандандыра
түседі. Биылғы көктемде табиғи заттар кеңінен таралмақ: саздан жасалған құмыра,
күйдірген саздан жасалған
шамдар, қыштан және түрлі
түсті шыныдан жасалған вазалар. Сондай-ақ, беті әдейі
көмескіленген винтаж заттарды да батыл қолдануға болады. Әсем суреттер мен мүсіндердің көмегімен сіз өзіңіздің
авторлық «меніңізді» және
өнерге, жалпы әлемге деген
көзқарасыңызды көрсетесіз.
MADAME COCO

LUX HOME
ZARA HOME

LUX HOME

ZARA HOME

ZARA HOME
MARWIN
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ZARA HOME

Необычные элементы декора. Картины, статуэтки, вазы,
декоративные цветы могут
показаться мелочью, хотя на
самом деле оживляют интерьер. Этой весной наиболее
популярными будут предметы, подчеркивающие связь с
природой: кувшины из глины,
терракотовые лампы, вазы из
керамики и цветного стекла.
Также можно смело использовать винтажные предметы
c нарочито потертой поверхностью. А с помощью изящных полотен и статуэток вы
сможете выразить свое авторское «я», видение искусства и мира в целом.

Ж А É Л Ы Л Ы Қ Т Ы Ң И І С І Н Е М ЕС Е ТӨ Р Т
ТА П Т Ы Р М АС «ÕО Ø И І С Т І КӨ М Е К Ø І »

L’OCCITANE
EYFEL
PARFUMUM

КАК ÏАХНЕТ ÓÞТ ÈЛÈ ×ЕТЫРЕ НЕЗАМЕНÈМЫХ «АРÎМА-ÏÎМÎÙНÈКА»
Өз үйім өлең төсегім... Күні бойы күйбең тіршіліктің қамымен жүріп, кешқұрын жылы ұяңа оралғанға
не жетсін. Бар уайым, бар қарбаласты есіктің ар
жағында қалдырып, жаның жай тауып, рахатқа
бөленесің. Үйден шығуы қиын үй күшік болсаңыз
да, үйден табылмайтын қыдырымпаз болсаңыз да,
үйді жайлы ету мәселесі әрдайым өзекті болмақ.
Бұдан бұрын интерьерді жаңарту адамның көңілін
көтеруге қалай ықпал ететіні жайында жазған болатынбыз. Көктемгі құлпырудағы соңғы қадам –
хош иіс таңдау. Бір иістер жан жарасымын табуға
көмектессе, екіншілері бойыңызға қуат береді, ал
үшіншілері романтикалық көңіл-күйге бөлейді. Үйіңізден хош иіс шығып тұру үшін не істеу керектігі
жайында төменде оқыңыз.

ZARA HOME

Ультрадыбысты аромадиффузорлар. От жаққысы келмейтіндер үшін тамаша нұсқа. Бар жоғы резервуарды сумен және өзіңіз қалаған эфир майының
бірнеше тамшысымен толтырып, қақпағын жауып,
құрылғыны іске қоссаңыз болғаны. Мұндай диффузорлар түнде қолдануға ыңғайлы: лаванда эфир майын қоссаңыз, тыныш әрі тәтті ұйқыға бөленеріңіз сөзсіз.
Ультразвуковые аромадиффузоры. Прекрасный вариант для тех, кто не хочет иметь дело с огнем. Просто
наполните резервуар водой и несколькими каплями
эфирного масла по вашему выбору, закройте клапан
и включите устройство. Такие диффузоры идеальны
для использования ночью: добавьте эфирное масло
лаванды – сладкий и безмятежный сон обеспечен.

L’OCCITANE

ASKONA

Дом, милый дом... Как хорошо возвращаться к себе
после долгого напряженного дня. Место настоящего покоя и умиротворения, там, где можно полностью расслабиться, оставив все заботы за дверью.
Независимо от того, заядлый ли вы домосед или
тот, кого никогда не застанешь дома, создание
уютной домашней атмосферы всегда будет актуальным. Ранее мы писали о том, как улучшает
настроение простое обновление интерьера. Завершающим аккордом в создании весеннего преображения станет аромат. Одни композиции помогут
обрести внутреннюю гармонию, другие – зарядят
вас энергией, третьи – настроят на романтический лад. О том, как можно сделать ваш дом благоухающим, читайте ниже.

L’OCCITANE

ASKONA

ASKONA
ZARA HOME

ZARA HOME

ZARA HOME

Таяқшалары бар диффузорлар. Электр диффузорларының баламасы. Бамбук немесе қамыстан жасалған
таяқша эссенцияны сіңіріп алады да, бөлмені нәзік
хош иіспен толтырады. Иісі басылғанда, таяқшаны
бұрып қойсаңыз, сүйікті хош иісіңіз қайта күшейе
түседі. Бөлмедегі жай-күй таңдаған майыңызға қарай
өзгереді: раушан гүл шығармашылығыңызды оятса,
магнолия зейініңізді маңызды нәрсеге шоғырландыруға көмектеседі.

Диффузоры с палочками. Альтернатива электрическим диффузорам. Палочки из бамбука или тростника впитывают эссенцию и создают нежную обвалакивающую дымку. Через некоторое время, когда запах
станет менее выраженным, переверните палочки, и
вы снова будете наслаждаться любимой композицией. Обстановка в комнате будет меняться в зависимости от выбранного масла: роза вдохновит вас на
творческие открытия, магнолия поможет сконцетрироваться на важном.
ZARA
HOME

MADAME COCO

L’OCCITANE

ASKONA

Майшамдар. Олар кеңістікті тек жеңіл, жалықтырмайтын иіспен толтырып қана қоймай, сөзбен айтып
жеткізгісіз сиқырлы атмосфера орнатады. Соя балауызынан жасалған майшамдарды таңдағандарыңыз
жөн. Парафин майшамдарға қарағанда, олар жаңартылатын материалдардан жасалады. Сондай-ақ ұзақ
жанады да, күйесі де аз болады.
Свечи. Они не только наполняют пространство легким и ненавязчивым запахом, но и создают волшебную атмосферу, которую трудно передать словами.
Следует отдать предпочтение свечам из соевого
воска. В отличие от парафиновых свечей, они изготавливаются из возобновляемых материалов. Также
они горят дольше и образуют меньше сажи.
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ZARA HOME
ASKONA
ASKONA

Төсек-орынға арналған спрейлер. Спрей үйдегі
жағымсыз иістерді жойып, ауасын тазартады да, артынан нәзік иіс қалдырады. Оны төсек-орынға, сүлгілерге, жұмсақ жиһазға, перделерге себуге болады.
Мұндай спрейлердің құрамы қарапайым: су мен
түрлі эфир майлары. Бәрінен жиі топтамаларда сергітетін әсерлері бар лимон, эвкалипт, розмарин, сауырағаш кездеседі.

Спреи для белья. Спрей освежает воздух в вашем
доме, нейтрализуя неприятные запахи и оставляя после себя мягкий аромат. Вы можете нанести его на
полотенца, мягкую мебель, шторы или постельное
белье. Состав такого средства очень прост: вода и
различные эфирные масла. Чаще всего в коллекциях
встречаются масла лимона, эвкалипта, розмарина и
кипариса, которые обладают тонизирующим эффектом.
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«ХАН ШАТЫРДАҒЫ» ҚЫЗЫҚТАР
ИНТЕРЕСНОЕ В «ХАН ШАТЫР»
L’OCCITANE бренді жаңа күтім
құралдарын ұсынды. HERBAE PAR
L’OCCITANE топтамасы HERBAE
«Мускатный
шалфей»
жаңа
желісімен толықты. Сәлбеннің
сергітуші хош иісі орасан зор күш
беріп, талай істі тындыруға шабыттандырады. Сондай-ақ «Вишневое
сияние» топтамасын қарсы алыңыздар. Бұл хош иіс ғажап сәтті елестетеді: шие ағаштары астындағы
тамаша түн.
IT’S SKIN дүкенінде керемет жаңалық – сезімтал бас терісіне арналған
ылғалдандырушы сусабын LALAITS
B SHAMPOO. Құрал шашты күтіммен тазартып, шаш түбін қатайтады.
Бұған Чеджу теңізінің тартулары –
минералдарға бай жанартау теңіз
суы мен спирулина себеп болады.
Бұл балдырдың құрамында бас
терісін нәрлендіретін фикоцианин,
гамма-линоленді қышқыл, B дәрумені және пептидтер бар. LALAITS
B SHAMPOO арқасында шашыңыз
әрдайым сау, тегіс және жылтыр болады.

Потрясающая новинка в IT’S SKIN
- увлажняющий шампунь для чувствительной кожи головы LALAITS
B SHAMPOO. Средство бережно
очищает и укрепляет корни волос.
Этому способствуют дары моря
Чеджу – богатая минералами вулканическая морская вода и спирулина. В составе этой водоросли есть
фикоцианин, гамма-линоленовая
кислота, витамин B и пептиды, которые питают кожу головы. Благодаря
LALAITS B SHAMPOO ваши волосы
всегда будут здоровыми, гладкими и
блестящими.
Соңғы кездері экологиялық саналы
болу маңызды. TOMMY HILFIGER дүкенінің жаңа топтамасы Polygiene®
Stays Fresh технологиясы бойынша
жасалған ерлердің күнделікті футболкаларының қызықты желісімен
қуантады. Мата табиғи күміс тұзымен
өңделеді, бұл бактериялардың көбеюін тоқтатып, жағымсыз иіс пайда болуының алдын алады.

ADIDAS дүкенінде BRA Revol науқаны бастау алды. Енді әрбір бойжеткен жаттығулардан барынша
жоғары нәтиже ала алады: жаңа топтамада үш деңгейлі тірегі бар спорттық топтар ұсынылған. Өнімді жетекші спортшы әйелдер де, сол сияқты
дене бітімі әр түрлі қарапайым әйелдер де тестілеген.

Бренд L’OCCITANE представил новинки уходовых средств. Коллекция
HERBAE PAR L’OCCITANE пополнилась новой линейкой HERBAE «Мускатный шалфей». Бодрящий аромат
шалфея дарит огромный прилив сил
и мотивирует на свершение великих
дел. Встречайте также коллекцию
«Вишневое сияние». Этот аромат –
волшебный момент: воображение
прекрасной ночи под вишневыми
деревьями.

В ADIDAS стартовала кампания
BRA Revol. Теперь каждая девушка
сможет получить максимальный
результат от тренировок: в новой
коллекции представлены спортивные топы трех уровней поддержки.
Продукция протестирована как ведущими спортсменками, так и обычными женщинами с различными типами фигур.
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В последнее время важно быть экологически осознанным. Новая коллекция магазина TOMMY HILFIGER радует
интересной линейкой повседневных
мужских футболок, выполненных
по технологии Polygiene® Stays Fresh.
Ткань обрабатывается натуральной
солью серебра, что в свою очередь
останавливает рост бактерий и предотвращает появление неприятного
запаха.

КӨКТЕМÃІ SKY BEACH CLUB – ÎТÁАСЫМЕН
ДЕМАЛÓҒА АРНАЛҒАН ТАМАША ÎРЫН
ВЕСЕННИЙ SKY BEACH CLUB – ПРЕКРАСНОЕ МЕСТО
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
Наурыз айы да келіп жетті, демек жаздың да ауылы
алыс емес. Елордамыздағы ең үлкен жағажай клубы
Sky Beach Club-та жазды күтпей-ақ рахаттануға
болады. Біз сіздерді клубымыздың ең қызықты ұсыныстарымен таныстыратын гайд әзірледік.

На дворе март, а это значит, что совсем скоро наступит лето. Но зачем ждать, если можно насладиться им в самом большом пляжном клубе столицы, Sky Beach Club. Мы подготовили гайд, который
познакомит вас с самыми интересными предложениями нашего клуба.

Жағажай. Сіздерді жұмсақ аппақ құм, ұзындығы 25 м
және тереңдігі 1,4 м бассейн күтеді. Жылы әрі ылғалды
тропикалық климат сіздерді шалғай аралдарға аттандырады: мұндағы ауа мен су температурасы өзгеріссіз
– +29 градус °C бойынша. Тыныштықты жақсы көретіндер пальмалар көлеңкесінде шезлонг үстінде, нәзік
толқындардың сыбдырынан рахаттана демала алады.
Ал демалысын достарының ортасындағы белсенді ойындарсыз елестете алмайтындар су полосын ойнай
алады.
Сауна. Жайлы фин саунасында босаңсыңыз: ыстық ауа
тыныс алу жолдарының жұмысын қарқындатады, айналым үдерістерін жақсартады және жылдамдатады,
теріге жақсы ықпал етеді.
Жайлы кафе мен бар. Кафеде дәмді ыстық тағамдарға,
классикалық салаттарға, дәмі тіл үйірер хош иісті пиццаға тапсырыс бере аласыз. Бармен сізге коктейлдер,
сусындар мен шырындардың кез келген талғамға сай
алуан түрін ұсынады.
Пляж. Вас ждут мягкий белоснежный песок, бассейн
Біздің жағажай клубымызға келіп, жан-тәніңізбен дедлиной 25 м и глубиной 1.4 м. Теплый и влажный тромалып, алдыңғы бір аптаға қуат аласыз. Sky Beach Clubпический климат перенесет вас на далекие острова:
қа келіп, бұған көз жеткізуіңізге болады.
температура воздуха и воды здесь неизменна – +29
градусов по °C. Любители безмятежности могут отдохнуть на шезлонгах в тени пальм, наслаждаясь шелестом ласковых волн. А те, кто не мыслит свой отдых
без активных игр в дружной компании, могут сыграть
в водное поло.
Сауна. Расслабьтесь в уютной финской сауне: горячий
воздух активизирует работу дыхательных путей, улучшает и ускоряет обменные процессы, благотворно
влияет на кожу.
Уютные кафе и бар. В кафе вы можете заказать вкусные горячие блюда, классические салаты, ароматную
пиццу, которая буквально тает во рту. Бармен предложит вам множество коктейлей, напитков и соков на
любой вкус.
Посетив наш пляжный клуб, вы проведете выходные с
пользой для души и тела, зарядитесь энергией на неделю вперед. Приходите в Sky Beach Club и убедитесь
в этом сами.
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«МИЛЛИОН ЖӘНЕ IPHONE»
ҰТЫСЫНЫҢ ЖЕҢІМПАЗДАРЫ
ПОБЕДИТЕЛИ РОЗЫГРЫША «МИЛЛИОН И IPHONE»
4 қаңтарда Instagram тікелей эфирінде @khanshatyr
парақшасында «Миллион және iPhone» акциясының үшінші онлайн ұтысы өтті. Біз бақытты жүлде иелерімен таныстық.
№28345 купон иесі Мухтарова Перизат «Хан Шатыр»
СОО-да 1 миллион теңгеге сауда жасау мүмкіндігін
ұтып алды! №034609 купон иесі Тұрсынбай Толғанай
SULPAK атынан iPhone 13 алды! Жеңімпаздарымызды
шын жүректен құттықтаймыз! Біз олардан ұтыс кезіндегі эмоциялары туралы сұрадық.
Толғанай: «Күйеуім маған SULPAK дүкеннен iPhone 13
Pro Max алып берген еді. Атриумда біз купон алатын
орынды көрдік. Қызық көріп, жақындадық. Чегімізді
көрсеттік, бізде 38 купон екен. 4 қаңтарда бізге телефон шалып, тікелей эфирге шығуымызды өтінді.
Жеңімпаз атанғанымызды есту біз үшін қуанышты хабар болды, өйткені бұрын мұндай ұтыстарға қатысып
көрмеген едік. Алған жүлдемді күйеуіме сыйлаймын.
Біз міндетті түрде «Хан Шатырдың» басқа акцияларына да қатысамыз. Бұл – біздің бірінші ұтуымыз. Ұйымдастырушыларға үлкен рақмет!».

4 января на странице Instagram @khanshatyr в прямом эфире состоялся третий онлайн-розыгрыш
«Миллион и iPhone». Мы узнали имена счастливых
обладателей призов.
Мухтарова Перизат, с купоном №28345 выиграла один
миллион тенге на шопинг в ТРЦ «Хан Шатыр»! Тұрсынбай Толғанай, купон №034609, получила iPhone
13 от SULPAK! От души поздравляем наших победителей! Мы решили побеседовать с ними и узнать, какие
эмоции их переполняли во время выигрыша.
Толғанай: «Муж купил мне iPhone 13 Pro Max в SULPAK.
В атриуме мы увидели стойку с купонами. Нам стало
интересно, решили подойти. Мы показали чек, оказалось, что у нас 38 купонов. 4 января нам позвонили
и попросили выйти в прямой эфир. Было очень приятно услышать, что мы стали победителями, потому
что ранее не участвовали в розыгрышах. Полученный
приз подарю мужу. Мы обязательно будем участвовать в других акциях «Хан Шатыр». Это – наш первый
выигрыш. Спасибо большое организаторам!».
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8 ақпанда акцияның төртінші онлайн ұтысы өтті.
№037485 купон иесі Арыстанбаева Малика «Хан Шатыр» СОО-да 1 миллион теңгеге сауда жасау мүмкіндігін ұтып алды. №041847 купон иесі Мажитов Кармаш
SULPAK атынан iPhone 13 алды.
Сіздердің әрқайсыңыз iPhone 13 бақытты иесі бола
аласыз немесе өзіңізді «Хан Шатыр» СОО-да тұтас бір
миллион теңгеге сауда жасау мүмкіндігімен қуанта
аласыз!
«Хан Шатыр» дүкендерін аралап жүріп, сіз «Миллион
және iPhone» науқанының қатысушысы бола аласыз.
Бір күнде 20 000 теңгеге сауда жасай отырып, тауар
чектерін атриумдағы купон берілетін орында көрсетіп, купон толтырсаңыз жеткілікті. Купон неғұрлым
көп болса, ұту мүмкіндігі соғұрлым артады! Лототрон
ай сайын жаңартылады.
Негізгі жүлделердің ұтысынан басқа, біз серіктестеріміз атынан да сыйлықтар тарту етеміз! Instagram
тікелей эфирінде @khanshatyr парақшасындағы әрбір көрермен науқанға қатысып қатыспауына қарамастан, жүлде ұтып ала алады. Ұтыстарды мұқият
бақылап, викторинаға қатысыңыздар. Біз бұдан бұрын
да «ЭПЛ.ДАЙМОНД», SWAROVSKI, REBECCA, NEW
BALANCE, YVES ROCHER, LUCHI, CHAPLIN CINEMAS
KHAN SHATYR, SUMMER LOVE FROZEN YOGURT,
COFFEEBOOM, BAGFORUS бренділері атынан сыйлықтар ойнаттық.

8 февраля прошел четвертый онлайн-розыгрыш акции. Арыстанбаева Малика, с купоном №037485 выиграла один миллион тенге на шопинг в ТРЦ «Хан
Шатыр». Мажитов Кармаш, купон №041847, получил
iPhone 13 от SULPAK.
Каждый из вас может стать счастливым обладателем
iPhone 13 или порадовать себя покупками в «Хан Шатыр» на целый миллион тенге!
Прогуливаясь и совершая покупки в магазинах «Хан
Шатыр», вы можете стать участником акции «Миллион и iPhone». Достаточно лишь предоставить чеки с
покупок на сумму 20 000 тенге за один день на промостойке в атриуме и оформить купоны. Чем больше
купонов, тем больше шансов! Лототрон обновляется
каждый месяц.
Помимо розыгрыша основных призов, мы дарим подарки от наших партнеров! Каждый зритель прямого
эфира на странице Instagram @khanshatyr может выиграть приз, независимо от участия в акции. Внимательно следите за розыгрышами и участвуйте в викторине. Мы уже разыграли подарки от брендов «ЭПЛ.
ДАЙМОНД», SWAROVSKI, REBECCA, NEW BALANCE,
YVES ROCHER, LUCHI, CHAPLIN CINEMAS KHAN
SHATYR, SUMMER LOVE FROZEN YOGURT, COFFEE
BOOM, BAGFORUS.

«Миллион және iPhone» акциясының қорытынды кезеңі 9 ақпаннан бастап 28 наурызға дейін өтеді. Келесі ұтыс 28 наурызда Instagram тікелей эфирінде «Хан
Шатыр» СОО-ның @khanshatyr ресми парақшасында
ойнатылады. Баршаңызға сәттілік тілейміз!

Заключительный этап акции «Миллион и iPhone»
пройдет с 9 февраля по 28 марта. Следующий розыгрыш состоится 28 марта в прямом эфире Instagram
на официальной странице ТРЦ «Хан Шатыр» @
khanshatyr. Желаем всем удачи!
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В преддверии 8 марта мы решили спросить у наших
посетителей, как они проводят этот весенний праздник и что следует подарить, чтобы этот день был полон теплых воспоминаний.

Мен 8 наурызды құрбыларыммен өткізгенді жақсы
көремін. Бірге CHAPLIN CINEMAS кинотеатрында премьераларды тамашалаймыз. Биыл маған сағат сыйлағанын қалар едім. Бастысы адамға көңіл бөлу ғой.
Сыйлық таңдауда мұқият болу қажет және киім сыйлаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Барлық нәзік жандарға осы керемет мерекеде жүздерінен күлкі кетпесін
деп тілеймін!
Я люблю проводить 8 марта с друзьями. Вместе смотрим премьеры в CHAPLIN CINEMAS. В этом году я хотела бы получить часы в подарок. Самое главное – это
внимание. Считаю, что нужно с серьезностью подходить к выбору подарка – не дарить одежду. Всем девушкам желаю провести этот прекрасный праздник с
улыбкой на лице!

#KHANSHATYR

@aizafoxx

@ermuhankyzy____

@adeliya_sunshine

Зарина

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

8 наурызға мен сапалы косметика, MASSIMO DUTTI дүкенінен жібек көйлек, INTIMISSIMI дүкенінен іш киім,
TOMMY HILFIGER брендінің джинсі күртке қалар едім.
Ең жаныма жаққан сыйлық сүйікті ақ раушан гүлдерім
еді. Ең ұнамаған сыйлық – қызғалдақ. Сондықтан бәріне берер кеңесім: әйелге гүл сыйламас бұрын, оның қай
гүлді ұнататынын біліп алыңыз.

Айгерим

На 8 марта я хотела бы получить косметику, платье
от MASSIMO DUTTI, белье от INTIMISSIMI, джинсовку
TOMMY HILFIGER. Самый приятный подарок, который я
получала – мои любимые белые розы. Самый неприятный подарок – тюльпаны. Поэтому рекомендую всем:
прежде чем дарить цветы женщине, узнайте, какие она
предпочитает.

8 наурыз – толығымен өзіме көңіл бөлетін күн. Шопингтен соң, кішкене серуендеп, құрбы қыздармен
кафеде отырып, анамды мерекесімен құттықтаймын.
Әрдайым жарқын әсер қалдыратын нәрселер – әшекейлер мен иіссу. Әйелге табысталатын сәтсіз сыйлықтар –
ешқандай эмоциялық бояуы жоқ заттар, мысалы, көлікке арналған аксессуар – мүлдем қызық емес. Алайда
бәрінен маңыздысы – әсерлі сезімдер сыйлау. Мен барлық әйелдерге өздерін сүйіп, еркелетулерін тілеймін.
8 марта – день, который я посвящаю полностью себе.
Шопинг, прогулка, посидеть в кафе с подругами, поздравить маму. То, что всегда оставляет яркие впечатления – украшения и духи. Неудачные подарки для
женщин – вещи, которые не несут никакой окраски, например, аксессуар для машины – это неинтересно. Но
важнее всего – дарить эмоции. Я желаю всем женщинам любить и баловать себя.
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@rayan_tamsan

@babe.adelya

@rdse_

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

Диляра
@khlystun_yaroslav

@y_kadatz_darina
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@asilhanova__m

@dysha_01

#KHANSHATYR

ЗАМЕТКИ О ТРÖ «ХАН ШАТЫР»

«ХАН ШАТЫР» СÎÎ ТÓРАЛЫ ЖАЗÁАЛАР

8 наурыз қарсаңында келушілерімізден осы көктемгі
мерекені қалай атап өтетіні және осы күннен әдемі
жылы естеліктер қалуы үшін қандай сыйлық сыйлау
керектігі жайында сұрап білуді жөн көрдік.

«ХАН ШАТЫРДАҒЫ» ЖАҢАЛЫҚТАР
НОВОЕ В «ХАН ШАТЫР»

«Хан Шатыр» СОО дүкендер қатары Armani атақты сән үйінің тағы
бір желісі – ЕА7 дүкенімен толықты.
Бренд негізінен белсенді өмір салтын ұстанатын адамдарға арналған.
Киім эргономикалық және өзіндік
дизайнымен, «ауа өткізетін» құрамымен ерекшеленеді. Танымал сұлбалар, берік бітім, ЕА7 – сәнді ыңғайлылық пен спорттық салтанаттылық
әлеміне апарар сіздің жолсерігіңіз.
Бренд тауарларымен сіздер «Хан
Шатыр» СОО-ның 1-қабатында таныса аласыздар.

Жаңа форматтағы BEAUTYMANIA
дүкенінің ашылуы өтті. Дүкен үздік
әлемдік бренділердің заманауи
және сапалы өнімін ұсынады. TOM
FORD және VILHELM PARFUMERIEден жаңа эксклюзивті хош иістерді, сондай-ақ GEORGIO ARMANI,
KERASTASE және NYX PROFESSIONAL
MAKEAP бренділерінің косметикасын қарсы алыңыздар. Орналасуы:
1-қабат, сыртқы шеңбер.

Ряд магазинов ТРЦ «Хан Шатыр» пополнился еще одной линейкой популярного дома моды Armani – ЕА7.
Основная аудитория бренда – люди,
которые ведут активный образ жизни. Одежда отличается эргономичным и оригинальным дизайном,
«дышащим» составом. Культовые
силуэты, прочные текстуры, ЕА7 –
ваш проводник в мир изящного
удобства и спортивного шика. Ознакомиться с ассортиментом бренда вы сможете на 1 этаже ТРЦ «Хан
Шатыр».

Состоялось открытие BEAUTYMANIA
в новом формате. Магазин предлагает современную и качественную продукцию лучших мировых
брендов. Встречайте новые эксклюзивные ароматы от TOM FORD и
VILHELM PARFUMERIE, а также косметику брендов GEORGIO ARMANI,
KERASTASE и NYX PROFESSIONAL
MAKEUP. Расположение: 1 этаж,
внешний круг.
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K-OPTIC дүкені өз клиенттерін күтеді.
Бренд 1998 жылдан бері қарқынды даму үстінде. Мұнда тіпті ең
талғампаз сатып алушының ойынан
шығатын көзілдірікті табуға болады.
Егер сізге сапалы жиектеме, күннен
қорғайтын сәнді көзілдірік немесе
жанаспалы линзалар қажет болса,
онда сізге К-OPTIC-ке соғу керек.
Көздің көру диагностикасын үлкен
еңбек өтілі бар оптометристер жүргізеді. Дүкен 1-қабатта орналасқан.

Своих покупателей ждёт магазин
K-OPTIC. Бренд активно развивается
с 1998 года. Здесь можно найти очки,
которые придутся по душе даже самому требовательному покупателю.
Если вам необходимы качественные
оправы, модные солнцезащитные
очки или контактные линзы – то вам
в К-OPTIC. Диагностику зрения проводят оптометристы с большим стажем. Магазин находится на 1 этаже.

«Хан Шатыр» СОО-ның 2-қабатында
CHULLOK шұлық бұйымдары мен ішкі
киім мультибренді дүкенінің ашылу
салтанаты өтті. Кең таңдау еш бір бойжеткенді бейжай қалдырмасы анық:
мұнда шұлық пен колготкалардың
талғамға сай модельдері, әдемі іш
киім жиынтықтары, ыңғайлы пижамалар бар. Тамаша сапа мен жағымды
бағалар үшін CHULLOK дүкеніне аттанамыз! Орналасуы: 2-қабат, сыртқы
шеңбер.

Тәтті сүйетіндер үшін керемет жаңалық! «Хан Шатыр» СОО-ның 1-қабатында BAMBINO кафесінің ашылуы
өтті. Нәзік әрі үлпілдек бітімі бар софт-джелато, сонымен бірге дәмі тіл
үйірер сорбеттер ешкімді де бейжай
қалдырмайды. BAMBINO өнімінің
құрамында пальма майы жоқ, өндірушілер тек табиғи сүт, кілегей
және жаңа піскен жеміс-жидектерді
қолданады.

На 2 этаже ТРЦ «Хан Шатыр» состоялось открытие мультибрендового
магазина чулочных изделий и нижнего белья, CHULLOK. Широкий ассортимент не оставит равнодушной
ни одну девушку: утонченные модели чулок и колготок, элегантные
комплекты нижнего белья, удобные
пижамы. За отличным качеством и
приятными ценами отправляемся
в CHULLOK! Расположение: 2 этаж,
внешний круг.

Отличная новость для сладкоежек!
На 1 этаже ТРЦ «Хан Шатыр» состоялось открытие кафе BAMBINO.
Никого не оставят равнодушным
софт-джелато с нежной и воздушной текстурой, а также наивкуснейшие сорбеты. В составе продукции
BAMBINO нет пальмового масла,
производители используют только
натуральное молоко, сливки и свежие ягоды.
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Тобоганнинг в Давосе

ТУРИЗМ
Аль-Джазира-аль-Хамра

Гора Джебель-Джейс

Davos World of Ice

Аль-Джазира-аль-Хамра

РАС-ӘЛ-ХАЙМА – ЖАЙЛЫ КӨРКЕМДІК
РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА – СПОКОЙНОЕ ИЗЯЩЕСТВО

Біріккен Араб Әмірліктері туралы талай естіген
шығарсыз: күннің шыжыған сәулелері, ыстық құм,
шексіз мұнай қорлары, алып ғимараттар, орасан зор
сауда ойын-сауық кешендері мен кез келген талғамға
сай қызықтың түр түрі. Бұл осы тамаша шығыс
еліндегі қызықтардың жартысы ғана екенін біреу
білсе, біреу білмес. БАӘ солтүстігінде Рас-әл-Хайма
деген әдемі жер бар. Ол Әбу-Даби не Дубай сияқты
танымал болмаса да, оның көрікті жерлері аз емес:
сұлу табиғаты (шөл мен таудың ғажап түйісуі), шипалы қайнарлары, ерекше сәулеті мен бірқалыпты
өмір ырғағы бар.

Вы, наверное, не раз слышали об Объединенных Арабских Эмиратах: палящее солнце, горячие пески, нескончаемые запасы нефти, небоскребы необычайной высоты, огромные торгово-развлекательные
комплексы и множество развлечений на любой вкус.
Мало кто знает, что это лишь часть того, что может предложить эта прекрасная восточная страна. На севере ОАЭ находится уютное местечко под
названием Рас-эль-Хайма. Оно не так популярно, как
Абу-Даби и Дубай, однако это никак не умаляет его
достоинств: живописная природа (невероятное соседство пустыни и гор), целебные источники, уникальные архитектурные сооружения и размеренный
ритм жизни.

Рас-әл-Хайма «шатыр төбесі» деп аударылуы кездейсоқ емес: бұл жерде сіз БАӘ-дегі ең биік тау – Джебель-Джейске шыға аласыз. Ал егер сіз жүрек жұтқандардан болсаңыз, жүйрік зиплайнмен сырғанауды
ұсынамыз: әуеде ұшқандай керемет сезімге бөленесіз!
Кемпинг сүйетіндерге түнге қалып, арайлап атқан таңды қарсы алу мүмкіндігі бар. Әмірлік тарихымен де
таныс болыңыз: ертеде көз тартар інжу тастары өндірілген Әл-Жазира-әл-Хамра ежелгі ауылына барып
қайтыңыз.

Рас-эль-Хайма переводится как «вершина шатра», и
это неслучайно: здесь вы можете подняться на самую
высокую гору в ОАЭ, Джебель-Джейс. А если вы не из
робкого десятка, предлагаем спуститься по скоростному зиплайну: приятное ощущение полета гарантировано! Для любителей кемпинга есть отличная возможность остаться на ночь и встретить завораживающий
восход солнца. Познакомьтесь с историей эмирата:
посетите старинную деревню Аль-Джазира-аль-Хамра,
где раньше добывали прекрасный жемчуг.
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Источник фото: ресурсы Internet.

Ежелгі арабтардың өмір салты туралы білгіңіз келсе,
Дайя аулына соғыңыз. Мұнда бұрын британ жаулап
алушыларынан қорғаныс болған қамал орналасқан.
Пальма бақтары мен асқар таулары бар көріністерді
түсіріп алу үшін, өзіңізбен фотоаппарат алуды ұмытпаңыз. Ескі қала мен Ұлттық мұражайға шағын экскурсияға аттаныңыз. Рас-әл-Хайма – нағыз сауда жасайтын жер: мұндағы сауда орталықтары, базарлар мен
жайлы дүкендері бар тұтас аудандардың молдығы көз
қуантады.
Форт Дайя

Форт Дайя

Узнать больше об образе жизни древних арабов вы
сможете, заглянув в деревню Дайя. Здесь находится
форт, который раньше служил обороной от британских
завоевателей. Не забудьте взять с собой фотоаппарат,
чтобы запечатлеть прекрасный вид на пальмовые сады
и величественные горы. Отправьтесь в мини-экскурсию по Старому городу и Национальному музею. Расэль-Хайма – настоящее средоточие торговых точек: не
может не радовать глаз обилие торговых центров, рынков и целых районов с уютными магазинами.
Зиплайн Jebel Jais Flight

41

На этом красоты самого северного эмирата не заканчиваются. Нельзя не упомянуть архипелаг искусственных
островов Аль-Марджан. Здесь расположен пятизвездочный отель Rixos Bab Al Bahr, который не оставит
равнодушным ни одного ценителя спокойного шика.
Отель состоит из трех зданий с главной площадью в
центре и большим бассейном. Разнообразие блюд,
огромный выбор спа-процедур, потрясающий хаммам,
открытый бассейн с регулируемой температурой воды,
Центр водных видов спорта, теннисный корт, клубы для
детей и подростков, вечерние представления – в Rixos
Bab Al Bahr созданы все условия для романтических
выходных и семейного отдыха. Номера в классическом стиле, делюкс, премиум удовлетворят пожелания
любого гостя. Любители гастрономических экспериментов не раз будут возвращаться сюда: их порадуют настоящее арабское изобилие фруктов и овощей,
поистине утонченные блюда и безупречный сервис. А
если вы не представляете отдых без ночных вечеринок,
то вам в ночной клуб Inferno – музыка здесь играет до
самого утра. Насладитесь истинным гостеприимством
и комфортным отдыхом в режиме «всё включено» в
Rixos Bab Al Bahr.
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отель Rixos Bab Al Bahr

НАУРЫЗ/МАРТ

Солтүстік әмірлігінің қызықтары мұнымен бітпейді.
Әл-Маржан жасанды аралдар архипелагы туралы айтпауға болмас. Мұнда жайлы сәнділікті бағалайтындарды бейжай қалдырмайтын Rixos Bab Al Bahr бес
жұлдызды қонақүйі орналасқан. Қонақүй бас алаңы
мен үлкен хауызы бар үш ғимараттан тұрады. Әр алуан тағам түрлері, спа-процедураларының орасан зор
таңдауы, керемет хаммам, су температурасы реттелетін ашық бассейн, теннис корты, балалар мен
жасөспірімдерге арналған клубтар, кешкі қойылымдар
– Rixos Bab Al Bahr-да романтикалық кештер өткізу
және отбасымен демалу үшін барлық жағдай жасалған.
Делюкс, премиум, классикалық стильдегі бөлмелер кез
келген қонақтың қалауын қанағаттандырады. Гастрономиялық тәжірибе жасауды ұнататындар бұл жерге
талай рет қайта оралады: оларды нағыз араб жемістері
мен көкөністерінің берекесі, шынында талғамға сай
тағамдар мен мінсіз қызмет көрсету қуантады. Ал егер
сіз демалысыңызды түнгі көңіл-көтерусіз елестете алмасаңыз, онда сізге Inferno түнгі клубына бару керек
– мұнда музыка таңға дейін ойнатылады. Rixos Bab Al
Bahr-да «барлығы қосылған» режиміндегі жанға жайлы демалыс пен шынайы қонақжайлылықтан ләззат
алыңыз.

