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РЕДАКЦИЯДАН
ОТ РЕДАКЦИИ
Ақпан — ең әдемі қыс айларының бірі. Жауып тұрған
қар үрпегі мен әсем қарлы жолдар, осы айда сүйіктілеріміздің күлімсіреуі мен балаларымыздың күлкісін
тыңдап отбасымызбен уақыт өткізуді қалаймыз.
Жыл басы жақсы оқиғамен есте қалды: Қазақстан «Әлем
ханымы-2020» халықаралық байқауында алғаш рет
жеңіске жетті. Жұлдыз Әбдікәрімова біздің елге жеңіс
әкелді. Терең ойлы, ұстамды, әдемі әрі тартымды келген ол — күш пен әйелдік бейненің эталоны. Біз онымен
аталмыш байқау мен отбасылық құндылықтар, сәттілік құпиялары туралы әңгімелестік.
Оның бейнесі мен өмірлік ұстанымдарынан шабыт
алып, осы нөмірде тиімділік, мотивация және, әрине,
сұлулық тақырыбын жалғастыру керек деп шештік. Біз
сізді жылдың жаңа хош иістерімен, зергерлік бұйымдармен, косметикалық бестселлерлерімен қуантпақпыз.
Сән тарихына кішкене шолу жасап, ең романтикалық
мерекелердің бірін де ұмытпадық.
Біздің тұрақты науқанның жеңімпаздары, балалар
киімдерінің брендтері және тағы басқалар туралы
ақпан нөмірінің беттерінен оқыңыз.
Анна Русакова
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ПОДВЕСКА ИЗ СЕРЕБРА,
«ЭПЛ. ЯКУТСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ»

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА COCO
MADEMOISELLE CHANEL, BEAUTYMANIA
Нөмірді шығаруға атсалысқандар:
Над номером работали:
Анна Русакова, Юлия Дериглер,
Малика Керейкулова, Дастан Бактияров,
Асылбек Жанкылыш
Дизайн: Дарья Онучка
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Февраль — один из самых красивых зимних месяцев. Падающие хлопья снега, красивые снежные тропинки, это
месяц, когда хочется проводить время в кругу семьи
под хохот детей и улыбки любимых.
Начало года ознаменовано хорошим событием: Казахстан впервые выиграл в международном конкурсе «Миссис Вселенная-2020». А победу принесла нашей стране
Жулдыз Абдукаримова. Мудрая, сдержанная, красивая,
обаятельная, она эталон женственности и силы. Мы
побеседовали с ней о конкурсе, семейных ценностях и
секретах успеха.
Вдохновленные ее образом и жизненными ориентирами, мы решили, что в номере стоит продолжить
тематику эффективности, мотивации и, конечно,
красоты. Порадовали вас новинками ароматов года,
украшениями, косметическими бестселлерами. Погрузили немного в историю моды и не забыли про один из
самых романтичных праздников.
О победителях нашей постоянной акции, детских
брендах одежды и еще о многом другом читайте на
февральских страницах.
Анна Русакова

«Бұл менің ғана емес,
барша қазақ елінің жеңісі»

«ХАН ШАТЫР» СОО-ДА ҚОНАҚТА / В ГОСТЯХ В ТРЦ «ХАН ШАТЫР»

ЖҰЛДЫЗ ӘБДІКӘРІМОВА:
«ӘЛЕМ ХАНЫМЫ–2020» СҰХБАТЫ
ИНТЕРВЬЮ
С «МИССИС ВСЕЛЕННАЯ-2020»
Қайырлы күн, Жұлдыз! Барша қазақстандықтардың атынан Сізді «Әлем ханымы-2020» байқауындағы жеңісіңізбен құттықтаймыз! Біз Сізді мақтан
етеміз! Биылғы жылы байқау қалай өтті?
Сәлеметсіздер ме! Көп рақмет! Менің ойымша, бұл
менің ғана емес, барша қазақ елінің жеңісі. Биылғы
жылы байқау онлайн форматында өтті. Әрине, онлайн байқаудың жақсы да, жаман да жақтары болды.
Өзге қатысушылармен бір сахнада өнер көрсете алмадық, бірақ бала-шағамның жанында жүріп-ақ сайысқа
түстім. Байқауға 86 елдің ханымдары қатысты. Ең басты талап — отбасылы, балалы-шағалы болу. Мен анкетаны толтырып, 3 кәсіби фото мен өзімді, өз елім туралы баяндайтын бейнеролик жібердім.
Сіздің алдыңыздан қандай қиындықтар шықты?
Айтарлықтай қиындық туған жоқ, тек дауыс беру жолдары халыққа сәл түсініксіздеу болды. Бір уақытта
бірнеше мың адам дауыс бергендіктен сайтта ақаулар болды. Қазақстан алғашқы күннен-ақ көп дауыс
жинап алға шыққанда көптің назары бізде болып, қызығушылықтар туды. Менің парақшама кіріп, хат жазды. Байқаудан кейін де сөйлесіп, дос болып қалдық.
Фотограф: Оспан Әли

Байқауда жеңіске жету Сіздің
өміріңізге не әкелді деп ойлайсыз?
Жаңа таныстықтар мен достық.
Мен халқымнан, оқырмандарымнан бірлік пен жауапкершілікті
сезіндім. Бұл байқаудың маған
артқан жүгі бар. Үйде отырған
аналардың, әйелдердің өзіндік
дамуына әсер еткім келеді. Қазір
жаңа жобамен жұмыс істеп жатырмыз. Барлық әйелді жаңа мамандықтарға тегін оқыту жобасы
бойынша жұмыс жасап жатырмын
және өз кітабымды шығаруды
жоспарлап отырмын.
Фотограф: Сергей Монко

Как Вам кажется, что привнесла
в Вашу жизнь победа на конкурсе?
Новые знакомства, дружбу. Я осознала единство моего народа, моих
читателей, а также большую долю
ответственности. Конкурс возложил на меня некоторые обязанности. Мне бы хотелось вдохновить
на личностный рост наших женщин, матерей, занятых домашними хлопотами и заботой о близких.
Сейчас я работаю над новыми проектами. Планирую выпустить свою
книгу и работаю над проектом по
бесплатному обучению всех женщин новым профессиям.

«Это не только моя победа,
но победа всего казахского
народа»
Добрый день, Жулдыз! От лица всех казахстанцев поздравляем Вас с победой на конкурсе «Миссис Вселенная-2020»! Мы гордимся Вами! Расскажите, пожалуйста, каким был конкурс в этом году?
Здравствуйте! Большое спасибо! Я считаю, что это не
только моя победа, но победа всего казахского народа.
В этом году конкурс прошел в онлайн-формате. Конечно, были свои плюсы и минусы. Было невозможно выступить на одной сцене с другими конкурсантками, но
зато я смогла все время находиться рядом со своими
детьми. В конкурсе участвовали представительницы
86 стран. Главным требованием было иметь семью и
детей. Я заполнила анкету и отправила три профессиональных фотографии с видеороликом, где рассказала
о себе и о своей стране.
С какими сложностями пришлось столкнуться?
Значительных сложностей не было, но думаю, что способы голосования конкурса были многим не совсем
понятны. В работе сайта были перебои из-за того, что
тысячи людей голосовали одновременно. Казахстан
привлек внимание многих тем, что с первых же дней
вышел в лидеры, набрав большое количество голосов.
Многие заходили на мою страницу и писали мне письма. Мы подружились и продолжили общаться даже
после конкурса.
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Фотограф: Ербол Ерденбек

Сіз «Әлем ханымы» атандыңыз — одан басқа не сұраса болады! Өзіңіз бағындырғыңыз келетін басқа да
«шыңдар» бар ма екен?
Әжем бала күнімде «аспанда көп жұлдыз, жерде бір
жұлдыз. Сен — менің жердегі жарық жұлдызымсың»
дейтін. Әр адамның өз алдына қоятын арманы да, мақсаты да бар. Алла нәсіп етсе, қуанышты жаңалықтарымыз көп болар.
Жұлдыз, Сіз өзіңіздің дамуыңызға шабытты қайдан
аласыз?
Мен шабытты айналамнан, балаларымнан аламын.
Балаларымның көздеріне қарап менен көп нәрсе күтетінін, аналарын биік көретінін түсінемін. Түсінген
сайын дамуға, алға жүруге, өсуге ұмтыламын. Олардың
ойындағы, көргісі келген тұлға, ана болуға тырысамын.
Менің басты мотиваторларым да осы төрт балам.
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Вы стали «Миссис Вселенная» — можно ли желать
чего-то большего! Есть ли еще такие «вершины»,
которые Вам хотелось бы покорить?
Бабушка часто говорила мне в детстве: «На небе есть
множество звезд, но на земле есть лишь одна. Ты —
моя яркая звездочка». Каждый человек мечтает и ставит перед собой цели. Бог даст, впереди нас ждут множество радостных новостей.
Жулдыз, а в чем Вы черпаете вдохновение для развития?
Я черпаю вдохновение в своем окружении, в детях. Во
взгляде своих детей я замечаю, что они ждут от меня
больших достижений и то, как высоко они ценят меня.
Осознание этого вдохновляет меня развиваться. Я стараюсь быть личностью и мамой, которую они хотят видеть. Мои главные мотиваторы — четверо моих детей.

«Үйде отырған аналардың,
әйелдердің өзіндік дамуына
әсер еткім келеді»
Вы активно ведете социальные сети, у Вас более 2 млн
подписчиков. Блог — это деятельность для души или скорее работа?
Социальная сеть — это мой онлайн-дневник. Делиться мыслями и секретами с моими подписчиками, отвечать на их
вопросы и давать советы приносит мне большую радость. Я
получаю теплые пожелания не только от казахстанских, но и
от зарубежных подписчиков.
Вы мама четверых детей. Очевидно, что для Вас очень
многое значит слово «семья». Поделитесь, пожалуйста,
Вашим собственным рецептом счастливых семейных отношений.
У каждой семьи есть свои правила. В первую очередь, всегда
обращаться на «Вы» к старшим, то есть проявлять уважение. Второе: не обманывать. Это то, чему я учу своих детей.
По Вашему мнению, какими качествами должны обладать
современные женщины?
Женщина, идущая в ногу со временем — мудрая женщина.
Мудрость украшает как ничто другое. Также важна сдержанность. Я считаю, что именно это качество необходимо в
наше время. Наши женщины обладают множеством достоинств, таких как ум, скромность, сдержанность и выносливость. Это меня радует.
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Сіз әлеуметтік желілерде белсендісіз, Сіздің 2 миллионнан
астам оқырмандарыңыз бар. Блог Сіз үшін жанға арналған
әрекет пе, немесе, жұмыс па?
Әлеуметтік желі — менің онлайн күнделігім десем де болады. Ойларымды ортаға салып, оқырмандарыммен жақын
сырласып, олардың сұрақтарына жауап беріп, керектеріне
жарасам, соның өзі қуаныш сыйлайды. Қазақстан ғана емес
өзге де елдердегі оқырмандарымнан жылы лебіз, ыстық
тілектерін аламын.
Сіз төрт баланың анасысыз. «Отбасы» сөзінің сіз үшін көп
мәні бар екені анық. Отбасылық бақытты қарым-қатынастың өзіндік рецептісімен бөлісе аласыз ба?
Әр отбасының өз ережесі болады ғой. Ең алдымен үлкендердің бәріне «Сіз» деп сөйлеу яғни — сыйластық. Сосын
өтірік айтпау. Бұл балаларға қоятын ең басты талаптарым.
Сіздің ойыңызша, қазіргі заманда әйелдер қандай қасиеттерге ие болуы керек?
Заманына сай әйел — ең алдымен ақылды әйел. Ақыл әйелді одан бетер ажарландыра түседі. Одан кейін сабыр.
Ұстамдылық қазіргі таңда ең керек қасиет дер едім. Біздің
қыз-келіншектеріміздің бойында ақыл, сабыр, биязылық,
ұстамдылық қасиеттері көп. Бұл мені қуантады.

«

Мои главные мотиваторы —
четверо моих детей.

Фотограф: Арина Узжина

Мне бы хотелось
вдохновить на личностный рост наших
женщин

«Менің басты мотиваторларым да осы төрт
балам»
Сіздің қандай қызығушылықтарыңыз бар? Бос уақытыңызды қалай өткізгенді ұнатасыз?
Өлең оқығанды жаным сүйеді. Бірнеше автордың
өлеңін, соның ішінде Абай атамыздың «Қара сөздерінен» үзінді оқып, YouTube-арнама жүктеген едім.
Көптің көңілінен шықты деп сенемін. Менің мамандығым актриса болғандықтан, кино мен театр сахнасын аңсаймын.
Біздің сауда орталығымызға алғашқы сапарыңыз
есіңізде ме? Алған әсерлеріңізбен бөлісе аласыз ба?
Мен астананы ерекше жақсы көремін, оның келбеті —
«Бәйтерек» пен «Хан Шатыр» ғой. Әрине, бұл жерге
алғаш рет келгенім есімде. «Хан Шатыр» — біздің талай қуанышты сәттеріміздің куәсі. Бұл жер біздің балаларымызға да ерекше ұнайды.
Алдағы жылда Сіздің оқырмандарыңызға деген қандай тілектеріңіз бар?
2020 жыл біздің құндылықтарымызды өзгерткен жыл
болды. Сондықтан әлемде ешбір жан ауырмасыншы
деп тілеймін. Отбасыларыңызға саулық, елімізге молшылық тілеймін. «Хан Шатырда» ең қуанышты естен
кетпес күндеріміз көп болсын! Сіздерге деген құрметім шексіз!

Фотограф: Ербол Ерденбек

А какие у Вас увлечения? Как любите проводить свое
свободное время?
Я люблю читать стихи. Я читала стихи многих авторов,
в том числе отрывок из «Слов назидания» Абая, который я загрузила на свой YouTube-канал. Надеюсь, что
многим он понравился. Так как по профессии я актриса, то очень скучаю по сцене кино и театра.
Помните ли Вы свой первый визит в наш торговый
центр? Поделитесь, впечатлениями.
Столица занимает особое место в моем сердце, ее
символы «Байтерек» и «Хан Шатыр». Конечно же, я
помню свой первый визит сюда. «Хан Шатыр» стал
свидетелем наших многих радостных моментов. Особенно это место нравится нашим детям.
Что бы Вы хотели пожелать своим читателям и
подписчикам?
2020 год изменил наши ценности. Я хочу, чтобы в мире
никто не болел. Желаю благополучия вашим семьям
и процветания нашей стране. Надеюсь, мы проведем
еще много радостных и незабываемых моментов в
«Хан Шатыр»! Выражаю Вам глубокое уважение!
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Б‡КІЛ ОТБАСЫ ‡ЛГІЛЕРІ ‡ШІН АРНАЛҒАН ИДЕЯЛАР
ИДЕИ ОБРАЗОÂ ДЛß ÂСЕÉ СЕМÜИ
Көшеде, сауда орталықтарында, кафелерде стильді және әдемі көрінетін отбасыларды жиі кездестіре
аласыздар. Олар соншалықты керемет көрініп, өзара
үйлеседі. Бұл отбасылар мұны қалай істейді? Бүгінгі таңда әдейі түрде family look жасаудың қажеті жоқ.
Барлығының гардеробына кішкене көбірек назар аудару да жеткілікті.

На улицах, в торговых центрах, кафе все чаще можно
встретить семьи, которые выглядят стильно и красиво.
Они так замечательно смотрятся вместе, гармонируют
друг с другом. Как им это удается? Сегодня необязательно создавать family look. Достаточно лишь уделить
гардеробу каждого чуть больше внимания.

Мысалы, іс-шараға бүкіл отбасымен бірге дайындалғанда, сіздердің кескініңізде ортақ нені байқауға
болатынын ойлаңыздар. Өздеріңізге ортақ бір деталь
сіздің бірлігіңізді атап көрсетеді: бірдей шарфтар немесе белгілі бір сыртқы киім үлгісі. Принт — бұл да керемет амал. Бірыңғай түс палитрасы дайындықты қажет
етеді. Сіз негізгі түстерді пайдаланып, әрқайсыңызға
жарқын акцент түстерін қоса аласыздар. Біз «Хан Шатыр» СОО жаңа топтамаларынан әр отбасы мүшесіне
арналған бейне құрастырдық.
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Например, готовясь на мероприятие всей семьей, продумайте, что общего может прослеживаться в вашем
образе. Одна общая деталь подчеркнет ваше единство: одинаковые шарфы или определенный фасон
верхней одежды. Принт — тоже отличный прием. Единая для всех цветовая палитра потребует подготовки.
Можно использовать базовые цвета, но добавлять каждому яркие цветовые акценты. Мы составили образ
для каждого члена семьи из новых коллекций в ТРЦ
«Хан Шатыр».
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БІР НӘРСЕНІҢ ТАРИХЫ / ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЕЩИ

Пуаре мен Шанель:
әйелдер шалбары қалай пайда болды
Пуаре и Шанель: как появились женские брюки

Соғыс жылдары қыздарға сұлулық туралы емес, ыңғайлылық туралы ойлау керек еді. Тылда жұмыс істеген әйелдер шалбар мен арнайы киім киюге мәжбүр
болған. Бірінші дүниежүзілік соғыстың аяғында олар
ерлер киімін қолайлығын бағалап үлгерді.
PULL&BEAR

ZARA

В военные годы девушкам пришлось задуматься не
о красоте, а об удобстве. Женщины, которым приходилось работать в тылу, вынуждены были надевать
брюки и комбинезоны. К окончанию Первой мировой
войны они уже успели оценить практичность мужской
одежды.
PULL&BEAR

MANGO

Әйелдер шалбары әйел гардеробында әрдайым бола бермейтін. Егер Азия, Қытай, Үндістан, Жапония елдерінде әйелдер ежелден бері шалбар киетін болса, онда еуропалық гардеробтан шалбар өзінің лайықты
орнын алу үшін, сөздің тура мағынасында айтқанда, велосипедті ойлап тауып, екі соғысты бастан өткізу
керек болды.
Женские брюки не всегда присутствовали в дамском гардеробе. Если в Азии, Китае, Индии, Японии женщины носили штаны испокон веков, то чтобы брюки заняли достойное место в европейском гардеробе, надо
было изобрести велосипед в прямом смысле этого слова и пережить две войны.
Әйелдер шалбарының еуропалық модаға белсенді
енуі 19 ғасырдың соңында спорт мәдениетінің, әсіресе велосипедті серуендеудің дамуынан басталды. Кең
көлемді белдемшелер, көйлектер мен шұлықтарды
шалбарға ауыстыруды көпшілік алдында ұсынған
алғашқы әйел Амелия Блюмер болды. Ал бұған әсер
еткен ... велосипед. Әйелдер көліктің осы түрін игергісі
келгенімен, белдемше кигендіктен ондай мүмкіндікке
ие болған жоқ. Кейінірек шалбардың бұл түрі Амелия
Блюмер есімімен блумерс-шалбары деп атанды.
Велосипедпен серуендеу кезінде әйелдер бриджи
атанған кең қысқартылған шалбар киюді қалайтын. Суретшілер бұл жөніде көптеген карикатуралар салған,
дегенмен кейінірек шалбар туралы бәрі ұмытып кетті.
1911 жылы экстравагантты француз модельері Пол Пуаре көпшілікке harem pants ұсынған, бұл шығыс өрнектері бар үлпілдеген әрі экзотикалық кең шалбар
еді. Бір сәтте олар велосипедтің ыңғайлы нұсқасынан
нағыз трендке айналдырды. Оның үстіне мұндай шалбар киіп, көпшілікке шығуға мүмкіндік туған.
TOMMY HILFIGER

TOMMY HILFIGER

Активное наступление женских брюк на европейскую
моду началось в конце 19 века с расцветом спортивной
культуры, а особенно велосипедных прогулок. Первой
женщиной, публично предложившей заменить пышные юбки, платья и чулки на брюки, была Амелия Блюмер. А посодействовал этому…велосипед. Женщинам
захотелось освоить этот вид транспорта, но в юбках
это не представлялось возможным. Позже в честь нее
и назвали брюки-блумерсы.
Для велосипедных прогулок женщины стали предпочитать бриджи, широкие укороченные штаны. Художники рисовали на этот счет всевозможные карикатуры, но позже про брюки все забыли.
В 1911 году экстравагантный французский модельер
Поль Пуаре представил публике harem pants — шаровары, воздушные и экзотичные, с восточными узорами. В одно мгновение они перевоплотились из удобного варианта для велопрогулок в настоящий тренд.
Более того в них можно было выходить в свет.
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Шалбардың тарихын баяндауда Коко Шанель есімін айтпай кету мүмкін бе? Шалбар мен пенжакпен құрылған
талғампаз костюмдер тек осы тұлғаның арқасында пайда
болды. Шалбардың танымалдылығына кино және театр
актрисалары да әсер етті. Сара Бернар театр сахнасына
үнемі шалбармен шығатын, ал Марлен Дитрих сахнада
ғана емес, күнделікті өмірде де шалбарлар мен пенжактарды киетін.
Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін шалбар әйелдер гардеробында біржолата орын алған. Ал 1966 жылы Ив Сен-Лоран
алғаш рет костюмдердің керемет жиынтақтамасын шығарып, әйелдер мен ерлер модасын теңестірген. Қыздардың
барлығы дерлік оқу орындарында тыйым салынғанына қарамастан, шалбарды үлкен қызығушылықпен кие бастады.
Бүгінгі күні біз ата-бабаларымыздың арқасында өзімізге
не киетінімізді таңдай аламыз. Ал осы маусымда брендтер
бізге не ұсынады екен?
LICHI

ARMANI EXCHANGE

Говорить об истории брюк и не упомянуть о Коко Шанель? Появление костюмов из элегантных брюк и пиджаков произошло исключительно благодаря ей. Популярность брюкам принесли и актрисы кино и театров.
Сара Бернар на театральной сцене регулярно выходила в брюках, а Марлен Дитрих надевала брюки и пиджаки не только на сцене, но и в повседневной жизни.
После Второй мировой войны брюки прочно заняли
место в женском гардеробе. А в 1966 году Ив Сен-Лоран
впервые уровнял женскую и мужскую моду, выпустив
великолепную коллекцию костюмов. Практически все
девушки стали с большим наслаждением носить брюки, несмотря на запреты в учебных заведениях.
Сегодня благодаря стараниям наших предшественниц, мы можем выбирать сами, что носить. А что предлагают нам бренды в этом сезоне?
MOTIVI
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MARC O’POLO

ҒАШЫҚТАР К‡НІ:
СЫÉЛЫҚТЫ ТАҢДАÉЫҚ

ДЕНÜ ÂСЕХ ÂЛÞБЛЕННЫХ: ÂЫБИРАЕМ ÏОДАРОК
Қарлы ақпанда бір жылы қуанышты романтикалық
күн бар — Әулие Валентин күні. Бұл сіздің сүйікті
адамыңыздың көңілін көтеру, жағымды тосын сый
жасаудың тағы бір себебі. Романтикалық көңіл-күйге беріліп, сүйіктіңізді күтпеген, бірақ жағымды
сыймен қуантыңыз. Бірақ бұл мәселе оңай емес.
Біз cіздерге 14 ақпанға арналған сыйлықтар жиынтығын жасадық, дегенмен кейде өзіңіз дүкен аралап, шабыттану да жеткілікі болар!
ПОДВЕСКА C ФИАНИТАМИ,
«МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД»

ДИФФУЗОР,
ZARA HOME

КУРТКА,
TOMMY HILFIGER

ЧЕХОЛ ДЛЯ IPHONE 11
PRO, SWAROVSKI

ПОРТМОНЕ, PETEK
КОЛЛЕКЦИЯ DISNEY, PANDORA
КОНЬКИ, «СПОРТМАСТЕР»
ЛЮБИМЫЙ КОФЕ,
STARBUCKS

ХУДИ,
TOMMY HILFIGER

СЕРЬГИ ИЗ ЗОЛОТА С
БРИЛЛИАНТАМИ, «ЭПЛ.
ЯКУТСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ»

МОРОЖЕНИЦА E801,
BORK

МОЛОЧКО ДЛЯ
ВАННЫ, L’OCCITANE

КОЛЬЦО, SWAROVSKI
ШЛЕМ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ PLAYSTATION VR,
SULPAK
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР ESTEE LAUDER, MON AMIE
РЮКЗАК
EXPLORER
PRIMEGREEN,
ADIDAS

ШОКОЛАД TOBLERONE,
MARWIN

НАБОР SMART WRITING SYSTEM, MOLESKINE

НАУШНИКИ APPLE AIRPODS PRO,
ALSER.KZ
СТАБИЛИЗАТОР DJI
OSMO MOBILE 3, SULPAK

ПИЖАМА,
PENTI

ПАРФЮМ CALVIN KLEIN ETERNITY,
BEAUTYMANIA
КРОССОВКИ SUPERSTAR, ADIDAS
РЕМЕНЬ, ALTINYILDIZ
CLASSICS
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РОБОТ-ПЫЛЕСОС SAMSUNG VR20M,
SULPAK
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В снежном феврале есть один теплый радостный
романтичный день — День Святого Валентина. Это
еще один повод поднять настроение своему близкому человеку, удивить приятным подарком. Поддайтесь романтическому настроению и порадуйте
его неожиданным, но приятным сюрпризом. А задача эта не из лёгких. Мы составили для вас специальную подборку подарков к 14 февраля, но иногда
достаточно всего лишь пройтись по магазинам и
вдохновиться!

‡ÉДЕГІ С¦ЛУЛЫҚ САЛОНЫ:
ӨНІМДЕР МЕН ПРОЦЕДУРАЛАР

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПИЛИНГ,
YVES ROCHER

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ СКРАБ
CLINIQUE, BEAUTYMANIA

САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ГУБ
ESTEE LAUDER, MON AMIE

АРОМАТИЧЕСКАЯ СВЕЧА, L’OCCITANE

СУХОЕ БАННОЕ
МАСЛО ДЛЯ
ТЕЛА J’ADORE
DIOR, MON
AMIE

ДОМАШНИÉ САЛОН КРАСОТЫ: СРЕДСТÂА И ÏРОЦЕДУРЫ

МОЛОЧНАЯ ВАННА, L’OCCITANE

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КРЕМ-ГЕЛЬ
BODY FIT CLARINS,
BEAUTYMANIA

Қарлы қыста демалудың тамаша тәсілі — үйдегі
SPA-процедуралар. Олар сергектік пен күшті қайта оралтып, көңіл-күйді жақсартады. Егер сіздер
бұрын үйде ешқашан SPA ұйымдастырмасаңыздар, онда келесі кеңестерімізді ескеруіңізге болады. Ал «Хан Шатыр» СОО дүкендерінде сіздер
барлық қажетті өнімдерді таба аласыздар.
Алдымен үйдегі SPA үшін арнайы жиынтықты
құрыңыздар. Демалу үшін бір күніңізді толығымен бөліңіздер.
SPA процедураларыңызды босаңсытатын ваннадан бастаңыз. Хош иісті шамдарды жағып, бірнеше ас қасық теңіз тұзын қосыңыз. Көңіл көтеруге
ауа көбіктері немесе кішкене бомбалар көмектеседі.
Денені буландырғаннан кейін, массаж бен скрабтарды қолдану керек. Экологиялық таза ингредиенттері бар скрабтарды таңдаңыз (қант, тұз).
Жағымды аяқ массажы мен ерінге күтім жасап,
денеңіздің әр сантиметріне уақыт бөліңіз! Қабыршақты түсіру процедураларын денеге арналған
оралумен біріктіре аласыздар. Олар қан айналымын жақсартып, теріні әлдендіреді әрі тегістейді.
Терең қоректендіру мен ылғалдандыру уақыты да
келді. Бетіңіз бен шашыңызға маскалар жасаңыз.
Көз терісі патчтарын қолданып көріңіз, олар
теріні компоненттермен қанықтырып, нәр береді.
Денеңізге ылғалдандыратын өнім жағыңыз: ол
денеңізге арналған сүйікті лосьон, май немесе
баттер-крем болуы мүмкін.
Аталған процедуралар кешенін өзіңіз жиі армандаған демалыспен аяқтаңыз.
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА SISLEY,
BEAUTYMANIA

Снежной зимой отличный способ релаксации
— домашние SPA-процедуры. Они возвратят
бодрость и силы, повысят настроение. Если вы
никогда не устраивали дома SPA, то можете последовать нашим советам. А в магазинах ТРЦ
«Хан Шатыр» вы подберете все необходимые
средства.
Сначала соберите набор для проведения домашнего SPA. Выделите себе день для полного расслабления.
SPA-процедуры начинайте с принятия расслабляющей ванны. Зажгите аромасвечи, добавьте
несколько ложек морской соли. Поднять настроение помогут воздушные пены или бомбочки.
После распаривания тела самое время массажам
и скрабам. Выбирайте скрабы с экологически
чистыми компонентами (сахар, соль). Приятный
массаж ног, уход за кожей губ — уделите время
каждому сантиметру вашего тела! Отшелушивающие процедуры можно совместить с обертываниями. Они улучшают кровообращение, тонизируют и подтягивают кожу.
Наступает время глубокому питанию и увлажнению. Сделайте маски для лица и волос. Попробуйте патчи, они глубоко питают и насыщают
кожу компонентами. Нанесите на тело увлажняющее средство: ваш любимый лосьон для тела,
масло или крем-баттер.
Завершите комплекс процедур отдыхом, о котором вы всегда мечтали.
СОЛЬ 100% MОООО YEAR, MARWIN

СКРАБ-СОРБЕТ ДЛЯ ГУБ,
L’OCCITANE

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
«КАЛИССОН»,
L’OCCITANE

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС,
FRESH LINE

ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА
SCHAEBENS, MON AMIE
СОЛЬ-СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА «ВЕРБЕНА», L’OCCITANE

УЛЬТРАПИТАТЕЛЬНАЯ
ПЕНА ДЛЯ ВАНН С КАРИТЕ,
L’OCCITANE

СКРАБ-ПАСТА ДЛЯ ТЕЛА «МИНДАЛЬ», L’OCCITANE

20

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ
НОГ CETTUA, MON AMIE

АРОМАТИЧЕСКИЕ СВЕЧИ,
ZARA HOME

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
MON GUERLAIN, MON AMIE

Үйдегі SPA процедураларын өткізуге арналған чек-листіміз төмендегідей
Наш чек-лист средств для проведения домашнего SPA:
• Аромалық майшамдар / Аромасвечи
• Аромамайлар / Аромамасло
• Ваннаға арналған тұз / Соль для ванн
• Кішкене бомбалар мен ванна көбігі / Бомбочки и пена
• Душқа арналған гель / Гель для душа
• Скрабтар мен пасталар / Скрабы и пасты
• Дене мен бетке арналған пилинг / Пилинг для лица и тела
• Денеге арналған оралулар / Обертывания
• Массаждық майлар / Маслo массажнoe
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА С КАКАО И ВИТАМИНОМ Е
PALMER’S, MON AMIE
• Душқа арналған майлар / Маслo для душа
• Бет пен шаш күтіміне арналған маскалар / Маски для лица и волос
• Патчтар / Патчи
• Сарысулар / Сыворотки
ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ GOLD
• Денеге арналған лосьон / Лосьон для тела
HYDROGEL EYE MASK,

21

IT’S SKIN

ЛОСЬОН ДЛЯ
ТЕЛА ORIGINS,
MON AMIE

БІРÃЕ ЖИНАÉЫҚ: МАКИЯЖ ЖАСАУДАҒЫ
НЕÃІЗÃІ КОСМЕТИКАЛЫҚ СӨМКЕ

АҚПАН ХОШ ИІСТЕРІ:
ПАРÔÞМЕРИЯДАҒЫ ЖАŒА ӨНІМДЕР

СОБИРАЕМ ÂМЕСТЕ: БАЗОÂАß КОСМЕТИЧКА
ДЛß СОЗДАНИß МАКИßÆА

АРОМАТЫ ÔЕÂРАЛß: НОÂИНКИ ÏАРÔÞМЕРИИ

Негізгі косметикалық сөмкеңізге арналған өнімдер іздеп
жүрсіздер ме? Декоративті косметика әлемі кең болғанымен, кез-келген жағдайда өзіңізге сай күтім жасау
құралдарының жеке жиынтығын табу жақсы болар. Біз
танымал косметикалық өнімдерді, визажистер арасында
өзін көрсетіп, шынайы сүйіспеншілікке ие болған бестселлерлерді жинау арқылы сіздерге көмектесуді шештік.
Негізгі косметикалық сөмке:
• Макияж негізі, праймер
• Консилер
• Тоналды крем, bb немесе сс-крем
ГЕЛЬ ДЛЯ БРОВЕЙ
• Қастарға арналған гель немесе сүрме
PUPA, MON AMIE
• Көз қабағы бояуларының негізгі реңк палитрасы
• Қарындаш немесе көз сүрмесі
• Көз кірпігі сүрмесі
• Опа
• Ерін далабы немесе жылтыратқыштың бірнеше реңктері
• Жоғары сапалы қылқалам жиынтығы

ПАРФЮМ MONTALE VELVET
FANTASY, BEAUTYMANIA

ПАРФЮМ
CHRISTIAN
DIOR J’ADORE
INFINISSIME,
BEAUTYMANIA

ПАЛЕТКА ДЛЯ
МАКИЯЖА ГЛАЗ
DIOR BACKSTAGE,
BEAUTYMANIA

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ С
ЭФФЕКТОМ ОБЪЕМА
YVES SAINT LAURENT,
BEAUTYMANIA

ГУБНАЯ ПОМАДА LOVE
ME LIPSTICK, MAC
ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА DOUBLE WEAR
STAY-IN-PLACE ESTEE
LAUDER, MON AMIE

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА GIVENCHY
GENTLEMAN BOISÉE, MON AMIE

ПАЛЕТКА ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ THE CALI CONTOUR
SMASHBOX, MON AMIE

ПОДВОДКА ДЛЯ
ГЛАЗ GUERLAIN,
BEAUTYMANIA

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА CHLOE ROSE TANGERINE, MON AMIE
ХАЙЛАЙТЕР YVES SAINT
LAURENT, MON AMIE

ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ
HD YELLOW, INGLOT

БЛЕСК ДЛЯ
ГУБ, MAC

МАТИРУЮЩАЯ
РАССЫПЧАТАЯ ПУДРА
GIVENCHY, MON AMIE

Находитесь в поиске продуктов для своей базовой косметички? Мир декоративной косметики велик, но всегда хочется найти свой уникальный набор средств для
любого случая. Мы решили помочь вам, собрав популярные косметические продукты, бестселлеры, которые зарекомендовали себя среди визажистов и стали
по-настоящему любимыми.
Базовая косметичка:
• Основа под макияж, праймер
• Консилер
• Тональное средство, bb или сс-крем
• Тушь или гель для бровей
• Палетка теней базовых оттенков
• Карандаш или подводка для глаз
• Тушь для ресниц
• Пудра
• Несколько оттенков помады или блеска для губ
• Качественный набор кистей
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ПАРФЮМ CAROLINA HERRERA GOOD GIRL SUPREME,
MON AMIE

«Хош иіс — бұл мәңгі ұмытылмас естелік» (Пьер Карден). Өзіңізді сыйлықтармен қуанту неткен керемет
десеңші. Хош иіс өткен күнді еске түсіріп, келер шаққа
да баурап әкете алады. Көп жағдайда хош иіс өз иесін
талғампаз әрі көрікті немесе қатаң, жайдарлы және
белсенді әлде керісінше байсалды етіп көрсетуі мүмкін.
Жыл басы бізді жаңа хош иістердің әр алуандығымен
қуантады. «Хан Шатыр» СОО дүкендерінде сіз көңіліңізден шығатын хош иісті міндетті түрде таба аласыз.

ПАРФЮМ GUCCI BLOOM PROFUMO DI FIORI, BEAUTYMANIA

ПАРФЮМ LANCOME LA NUIT
TRÉSOR DENTELLE DE ROSES,
MON AMIE

«Духи — это память, которая не подводит» (Пьер Карден). Нет ничего лучше, чем радовать себя, преподнося
подарки. Аромат способен погрузить в прошлое или
перенести в будущее. Ароматы, обволакивающие человека, способны сделать его утонченным и изысканным
или строгим, веселым и активным или спокойным. Начало года радует нас большой палитрой новинок парфюмерии. В магазинах ТРЦ «Хан Шатыр» вы точно найдете свой парфюм.
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ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА GIORGIO ARMANI ACQUA DI
GIO PROFONDO, MON AMIE

СЮРРЕАЛИЗМ ЖӘНЕ ТАБИҒИ САРЫНДАР:
2021 ЖЫЛДЫҢ СӘНДІК ӘШЕКЕЙЛЕРІ
СЮРРЕАЛИЗМ И ПРИРОДНЫЕ МОТИВЫ:
МОДНЫЕ УКРАШЕНИЯ 2021

PANDORA

Ақпан айы — жаңа көктемгі жиынтақтамаларын дайындаудың бастамасы. Сіздерге 2021 жылдың көктем-жаз
маусымында дизайнерлер жиынтақтамасындағы ең
сәнді зергерлік бұйымдарын ұсынамыз. Зергерлік бұйымның әдемі жұбына алдын-ала көз салыңыздар.
Февраль — старт подготовки новых весенних коллекций. Предлагаем взглянуть на самые модные украшения
в коллекциях дизайнеров сезона весна-лето 2021. Заранее присмотрите себе несколько симпатичных пар
украшений.
GUESS

«ЭПЛ. Якутские
бриллианты»

ALDO

Бисерлер мен моншақтар
Бисерден және моншақтан
жасалған зергерлік бұйымдар
— бұл 2000-шы жылдардағы
стильдік
тенденциялардың
жарқын оралуы.

ZARA

Многоярусность
Многоярусность уже надежно
обосновалась в гардеробах. Теперь она популярна и в украшениях: это комбинации длины
цепочек и подвесок, наслоение
ярусов.

STRADIVARIUS

Вариации длины
В основном этот тренд затрагивает серьги. В тренде выступают как скромные минималистичные гвоздики, так и
длинные модные серьги-нити.

GUESS
ZARA

Көлемді зергерлік бұйымдар
Көлемді зергерлік бұйымдар
тренді өз өзектілігін жоғалтқан
жоқ. Олар бірнеше маусым
қатарынан сөмкелер мен аяқ
киімдерді безендіріп келуде.

ACCESSORIZE

MANGO

Медальондар
Керемет дөңгелек немесе
тікбұрышты медальондар ең
сәнді зергерлік бұйымдардың
тізіміне қайта енуде. Бірден бірнешесін киюіңізге болады.

«Московский
ювелирный завод»

Массивные украшения
Тренд на массивные украшения
не теряет своей актуальности
уже несколько сезонов подряд,
украшая еще и сумки, и обувь.
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MANGO

Ұзындық түрлендірмесі
Бұл тренд негізінен сырғаларға
қатысты. Қазіргі уақытта қарапайым минималистік шеге-сырғаларды да, ұзын сәнді жіп-сырға тағу да трендке сай.

SWAROVSKI

SWAROVSKI

ZARA

Бисер и бусины
Украшения из бисера и бусин
— легендарное возвращение
стилевых тенденций 2000-х годов.
ACCESSORIZE

ZARA

Сюрреализм
Сюрреализм стал одним из
главных источников вдохновения. Необычные изгибы, сказочные элементы и фантазийный дизайн в украшениях 2021
года.

Природные мотивы
Чаще всего в новых
коллекциях элементами природных мотивов
выступают листья, ракушки, звезды, ветки.

ALDO

Көп қабаттылық
Қазірде көп қабаттылық гардеробтарда берік орын алған.
Енді ол зергерлік бұйымдарды
киюде де танымал: алқалар
мен салпыншақ ұзындығының
тіркесімдері, қатпарлы қабаттар
үйлестіре аласыз.

Ультрадлинные цепочки и
кулоны
Кулоны на ультрадлинных цепочках — универсальное украшение, которое можно надеть
поверх любой блузы, платья
или свитера.

ALDO

MANGO

STRADIVARIUS

Аса ұзын алқалар мен кулондар
Аса ұзын алқадағы кулондар —
бұл кез-келген жейде, көйлек
немесе жемпірмен киюге болатын әмбебап әшекей.

Сюрреализм
Сюрреализм негізгі шабыт көздерінің біріне айналды. 2021
жыл зергерлік бұйымдарына
әдеттен тыс иілімдер, ертегі
элементтері мен қиял-ғажайып
дизайн тән.

Табиғи сарындар
Көбінесе, жаңа жиынтақтамаларда табиғи сарындар элементтері ретінде жапырақтар,
бақалшық, жұлдыздар мен
бұтақтар қолданылады.

Медальоны
Идеально круглые или нарочито прямоугольные медальоны снова в списке самых
модных украшений. Надевайте
несколько сразу.

ALDO
ZARA
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ZARA

ЖАҚСЫНЫҢ БӘРІ — БАЛАЛАРҒА:
«ХАН ШАТЫР» СОО Д‡КЕНДЕРІНЕ ШОЛУ
ВСЕ ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ:
ОБЗОР МАÃАЗИНОВ В ТРЦ «ХАН ШАТЫР»

ADIDAS KIDS — немістің спорттық киім бренді. Дүкеннің ерекшелігі — оның барлық топтамалары балаға серуендеу барысында, ойын алаңында немесе секцияда
өзін еркін әрі жайлы сезінуге мүмкіндік береді. Орналасқан жері: 2 қабат.

ADIDAS KIDS — немецкий бренд спортивной одежды.
Уникальность магазина в том, что его все коллекции
позволяют ребенку чувствовать себя комфортно и свободно на прогулке, спортивной площадке или секции.
Локация: 2 этаж.

NAME IT — бұл «Хан Шатыр» СОО-дағы танымал брендтердің бірі. NAME IT-тің басты идеясы — қол жетімді баға
мен сапалы киім. Сондықтан бұл стильді әрі сәнді балалар
киімдері бүкіл әлемде тез уақытта танымал болды. Орналасқан жері: 2 қабат.
NAME IT — один из популярных брендов в ТРЦ «Хан Шатыр». Главная идея NAME IT — качественная одежда по
приемлемым ценам. Именно поэтому стильные и модные
детские наряды очень быстро стали популярны во всем
мире. Локация: 2 этаж.

LC WAIKIKI KIDS&BABY — «Хан Шатыр» СОО-дағы жаңа
орын. LC WAIKIKI түрік брендінің екі дүкені — жаңа туған
нәрестелерден бастап 14 жасқа дейінгі балаларға арналған
киімдер мен аяқ киімдерінің үлкен таңдауы. Орналасқан
жері: 2 қабат.

TIFLANI — балаларға арналған ортопедиялық аяқ киімі.
Тек экологиялық таза материалдардан жасалған. Аяқ
киімнің негізгі қасиеттерінің бірі — жоғары эргономика.
Әр модель бала табанының ерекшеліктерін ескере отырып жасалынған. Орналасқан жері: 2 қабат.

LC WAIKIKI KIDS&BABY — новое пространство в ТРЦ «Хан
Шатыр». Два магазина турецкого бренда LC WAIKIKI —
большой выбор детской одежды и обуви для всех возрастов, начиная с новорожденных и до 14 лет. Локация: 2 этаж.

TIFLANI — детская ортопедическая обувь. Изготавливается исключительно из экологичных материалов. Одно
из основных качеств обуви — высокая эргономичность.
Каждая модель сконструирована с учетом особенностей
детской стопы. Локация: 2 этаж.

ORCHESTRA — ең танымал дүкендердің бірі және жоғары
сапалы балалар киімі өндірісіндегі көшбасшы. ORCHESTRAда сәнді күнделікті киімдер, спорттық формалар, мерекелік
киімдер, сыртқы киім және аяқ киім бар. Орналасқан жері:
2 қабат.
ORCHESTRA — один из самых популярных магазинов и лидер по производству высококачественной детской одежды. В ORCHESTRA стильная повседневная одежда, спортивная форма, праздничные наряды, верхняя одежда и
обувь. Локация: 2 этаж.

«Детский мир» балаларға арналған ең сүйікті және ең үлкен дүкендердің бірі. Бірінші дүкен ашылғаннан бері «Детский мир» эксклюзивті өнімдерімен таңқалдырып келеді.
Мұнда киім мен аяқ киімді, спорт тауарларын, ойыншықтар
мен азық-түлікті таба аласыздар. Орналасқан жері: 3 қабат.
«Детский мир» — один из самых любимых и самых больших магазинов для детей. С начала открытия первого магазина «Детский мир» не перестает удивлять эксклюзивной продукцией. Вы найдете одежду и обувь, товары для
спорта, игрушки и питание. Локация: 3 этаж.

OSTIN KIDS-те жаңа туған нәрестелер үшін де, 12-14 жастағы
балалар үшін де киім үлгілерін табу оңай. Табиғи материалдардан жасалған ыңғайлы киім, соңғы трендтерді ескере отырып жасалған сәнді дизайн — баланың өзін жайлы
сезінуі өте маңызды. Орналасқан жері: 2 қабат.

MONSOON және ACCESSORIZE киімдері мен аксессуарлары — бұл заманауи дизайн мен табиғи маталардың
үйлесімі. Бренд өнімдерінде экзотикалық принт күрделі
өрнек пен әйгілі шотландтық тормен өзара үйлеседі. Орналасқан жері: 1 қабат.

В OSTIN KIDS легко найти модели одежды как для новорождённых, так и для детей 12-14 лет. Удобная одежда из
натуральных материалов, стильный дизайн с учётом последних трендов — важно, чтобы ребенок чувствовал
себя комфортно. Локация: 2 этаж.

Одежда и аксессуары MONSOON и ACCESSORIZE — это
сочетание современного дизайна и натуральных тканей.
Экзотические принты смело сочетаются с причудливыми
орнаментами и знаменитой шотландской клеткой. Локация: 1 этаж.
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КІТАПТАРЫ ОҚЫРМАНДАРҒА ШАБЫТ БЕРЕТІН 5 ӘÉЕЛ
5 ÆЕНÙИН, КНИÃИ КОТОРЫХ ÂДОХНОÂßТ ЧИТАТЕЛЕÉ
Хакамада И.: «Рестарт: Как прожить много жизней»
Кітаптың мақсаты — өткен жағымсыз оқиғалардан сана
тазартуға, ішкі түйсікті барынша ояту және өміріңіздегі
күрт, әсерлі, батыл өзгерістерге бейімделуге көмектесу.
Біздің әрқайсымыз көптеген қызықты өмір сүре аламыз, ол үшін тәуекелге бел байлауымыз қажет.
Хей Л.: «Мудрость женщины»
Луиза Хей — психолог, өз-өзіне көмек қозғалысының
негізін қалаушылардың бірі және отыздан астам бестселлердің авторы. Өз кітаптарында өміріңізді оның
барлық көріністерінде қалай жақсарту керектігі туралы
айтады: өзін-өзі құрметтеу мен сүйіспеншілікте, ата-аналар және балалармен қарым-қатынаста, байлық пен
мансапта.
Маск М.: «Женщина, у которой есть план. Правила
счастливой жизни»
71 жастағы супермодель Мэй Маск — тек әдемі ғана
емес, сонымен қатар керемет табысты, бақытты әйел
— өзінің ұзақ өмір бойы алған дана тағылымдарымен
бөлісуде. Тағдыр мен қиыншылықтың соққыларына қарамастан, бұл әйел әрқашан болашаққа нық сеніммен
қарап, нақты іс-қимыл жоспарын құрды және қайда әрі
не үшін бара жатқанын анық білді.
Шәйжүнісова Д. «Super қыз: Шабыт берер хикаялар»
Қазақстандағы мықты және дарынды әйелдер туралы
кітап. Бұл үлкен жетістікке жеткен әйелдердің өмірі
туралы 50 оқиға. Төзімділік, ой еркіндігі, өз бетінше
шешім қабылдау, өз ісіне берілгендік, рух пен ерік-жігерді нығайту, білімге ұмтылу, адамдарға деген сүйіспеншілік, өзіне деген сенімділік — осы кітап кейіпкерлері өмірінің алтын тіректері.
Диас К.: «Книга о теле»
Кэмерон Диас өзінің бүкіл мансабында миллиондаған
әйелдерге үлгі атанған. Алайда ол өзінің денсаулығы
туралы үнемі ойлана бермейтін. Өз кітабында ол әйелдердің салауатты өмір салты туралы өз тәжірибесінен де, мамандардың кеңестерінен алған білімдерімен
бөліседі.

Хакамада И.: «Рестарт: Как прожить много жизней»
Цель книги — помочь очистить сознание от прошлого негативного опыта, включить интуицию на максимум и настроиться на крутые, кардинальные, смелые
перемены. Ведь каждый из нас может прожить много
захватывающих жизней, нужно только решиться.
Хей Л.: «Мудрость женщины»
Луиза Хей — психолог, одна из основателей движения самопомощи, автор более тридцати бестселлеров. Рассказывает о том, как усовершенствовать свою
жизнь во всех ее проявлениях: самоуважение и любовь, отношения с родителями и детьми, богатство и
карьера…
Маск М.: «Женщина, у которой есть план. Правила
счастливой жизни»
71-летняя супермодель Мэй Маск — не просто красивая, но и невероятно успешная, счастливая женщина
— делится мудрыми уроками, которые она усвоила за
долгую жизнь. Несмотря на удары судьбы и невзгоды
она всегда смотрела в будущее с оптимизмом, имела
четкий план действий и знала, куда и зачем идет.
Шәйжүнісова Д.: «Super қыз: Шабыт берер хикаялар»
Книга о сильных и талантливых женщинах Казахстана. Это 50 историй о жизни женщин, добившихся
больших успехов. Стойкость, свобода мысли, независимое принятие решений, целеустремленность, укрепление духа и воли, стремление к знаниям, любовь к
людям, уверенность в себе — золотые столпы жизни
героинь.
Диас К.: «Книга о теле»
На протяжении всей карьеры Кэмерон Диас служила
примером для подражания для миллионов женщин.
Однако она не всегда задумывалась о своем здоровье. В своей книге она делится знаниями, полученными как на собственном опыте, так и благодаря
консультациям специалистов по здоровому образу
жизни для женщин.
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Теперь всеми любимого бренда LC WAIKIKI стало еще
больше! Комфортные ткани, большой выбор одежды для дома и сна и приятные цены в LC WAIKIKI
DREAM. На 2 этаже также открылся LC WAIKIKI BABY,
один из самых популярных брендов одежды для новорожденных.
«Хан Шатыр» СОО-да тағы да бір жұмысқа және
демалуға арналған орын пайда болды. 1 қабатта
COFFEEBOOM кофеханасы ашылды. Бұл көпшілікке
танымал әрі сүйікті қазақстандық бренд өзінің қонақтарына халықаралық тағамдар, сапалы қызмет
көрсету және жағымды жайлы атмосфера ұсынуда.
В ТРЦ «Хан Шатыр» появилось еще одно пространство для работы и отдыха. На 1 этаже открылась кофейня COFFEEBOOM. Это узнаваемый и любимый
многими казахстанский бренд, который предлагает
своим гостям блюда международной кухни, качественный сервис и приятную уютную атмосферу.

2 қабатта SHOQAN атты ерлердің қазақстандық
классикалық киім дүкені ашылды. Бренд тек Қазақстанның қалаларында ғана емес, сонымен қатар
шет елдерде де танымал. Заманауи модельдер, танымал принттер, талғампаз костюмдер, жарасымды
жейделер мен жоғары сапалы былғары аяқ киімдер
— осының бәрі қол жетімді бағамен сатылуда.
На 2 этаже открылся казахстанский бренд мужской
классической одежды SHOQAN. Бренд завоевывает
популярность не только в городах Казахстана, но
и за рубежом. Современные модели, популярные
принты, элегантные костюмы, строгие рубашки, качественная кожаная обувь — и все это по демократичным ценам.
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0 қабатта Кореяның KOKO косметикалық дүкені жаңа
форматта ашылды. Дүкенде ең танымал корей өнімдерінің 2000-нан астам сұлулық өнімдері ұсынылған.
КОКО косметикасы қоршаған ортаға зиян келтірмей,
терінің сұлулығы мен денсаулығын сақтайды.
На 0 этаже открылся магазин корейской косметики
KOKO в новом формате. Магазин предлагает свыше
2000 наименований уходовой косметики самых популярных корейских товаров. КОКО сохраняет красоту и здоровье кожи, не подвергая риску окружающую среду.

А В Т О Р Л Ы Қ Б А ҒА Н
Қарлы ақпан — жылулық пен мейірімділікті бөлісетін
уақыт. Бізге өмірде үлкен іс атқаруға уақыт жеткіліксіз
көрінеді. Бірақ, айналамызға көз салсақ — күлімсіреу мен бір-біріне деген қамқорлық өзімізге жақын
екенін сеземіз. Қайырымдылық жасау туралы біздің
кейбір ойларымыз:
1. Мұқтаждарға азық-түлік сатып алыңыз.
2. Балалы әйелге немесе қарт адамға көмектесіңіз.
3. Өзіңіздің сүйікті кафеңіз туралы оң пікір қалдырыңыз. Қызметкерлер өте риза болады.
4. Супермаркетте кезекте тұрған адамды алдыңызға
өткізіп жіберіңіз.
5. Досыңызға күтпеген тосын сыйлық жіберіңіз немесе әріптесіңізді сүйікті шоколадымен қуантыңыз.
6. Жануарларға көмектесіңіз. Баспаналарға әрқашан
көмек қажет. Аз мөлшерде ақша аударуға немесе
жем мен керекті заттарды әкелуге болады.
7. Біраз уақыт қарттар үйінде ерікті ретінде жұмыс
істеуге тырысыңыз.
8. Автокөлік жүргізушісіне жолда көмектесіңіз немесе біреуді баратын жеріне ақысыз жеткізіп салыңыз.
9. Құстарға жем салғыш жасаңыз.
10. Анаңызға қағаз түрінде хат жазыңыз. Сіз оны қалай жақсы көретініңізді айтыңыз.
11. Маңызды адамдардың телефон нөмірін достарыңызбен бөлісіңіз.
12. Біздің сауда орталығындағы «Тілек ағашы» қайырымдылық жобасына қатысыңыздар.
Айналаңызға қараңыздар, әлем мейірімді адамдарға
толы!

Снежный февраль — самое время делиться теплом
и добротой. Нам всегда кажется, что в жизни недостаточно времени на великие поступки. Но стоит
только оглянуться — улыбки и забота друг о друге
совсем рядом. Несколько наших идей о том, как совершить добрый поступок:
1. Купить нуждающемуся продукты.
2. Помочь женщине с ребенком или пожилому человеку.
3. Оставить положительный отзыв о своём любимом кафе. Сотрудникам будет очень приятно.
4. Пропустить кого-нибудь вперед в очереди в супермаркете.
5. Отправить неожиданный подарок другу или порадовать коллегу его любимой шоколадкой.
6. Помогать животным. В приютах всегда требуется
помощь. Вы можете просто перечислять небольшие
суммы или отвозить корм или вещи.
7. Попробовать некоторое время побыть волонтёром в доме престарелых.
8. Помочь автомобилисту на дороге или подвезти
попутчика бесплатно.
9. Сделать кормушку для птиц.
10. Написать бумажное письмо вашей маме. Расскажите о том, как вы ее любите.
11. Поделиться с друзьями своими полезными контактами.
12. Поучаствовать в благотворительном проекте
«Дерево желаний» в нашем торговом центре.
Оглянитесь, мир полон добрый людей!
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А ВТО Р С К А Я КО ЛО Н К А

Д‡КЕНІНІŒ АШЫЛУЫ \ ОТКРЫТИЕ МАÃАЗИНА

Енді барлығына сүйікті LC WAIKIKI брендінің саны
көбеюде! LC WAIKIKI DREAM-де ыңғайлы маталар,
үйге және ұйықтауға арналған көптеген киімдер
және қолайлы бағалар бар. LC WAIKIKI BABY, жаңа
туған нәрестелерге арналған ең танымал киім брендтерінің бірі де 2-ші қабатта ашылды.

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

« М И Л Л И О Н ЖӘ Н Е
IPHONE» АКЦИЯ С Ы Н А Қ АТ Ы С У
ЕРЕЖЕЛЕРІ

ПОБЕДИТЕЛИ АКЦИИ «МИЛЛИОН И IPHONE»

17 қаңтарда Instagram-ның @khanshatyr парақшасында
тікелей эфирде «Миллион және iPhone» науқанының
үшінші ұтыс ойыны өтті! Біз сыйлықтардың бақытты жеңімпаздарының есімдерін білдік!
Әбілқайырова Салтанат №26844 купонымен «Хан Шатыр» СОО-да сатып алулар жасауға 1 миллион теңге
ұтты! Ал Матиенко Наталья, №00805 купоны, SULPAKтан iPhone 11 Pro ұтып алды! Жеңімпаздарымызды шын
жүректен құттықтаймыз! Олар бізбен сыйлықтарды
ұтып алғаннан кейінгі эмоцияларымен бөлісті.
Салтанат: «Мен жақында астанаға қонаққа келдім. «Хан
Шатырға» бірінші рет келуім еді. Мен керемет бақыттымын! Астананың көрікті жерлерінің біріне барып, дүкен
аралаумен жақсы уақыт өткіздім, отбасыммен Sky Beach
клубында демалдым. Содан кейін бұл ұтысты да жеңіп
алдық! «Хан Шатыр» бізге көптеген қуанышты эмоциялар сыйлады. Мен ZARA KIDS-тен балама заттарды сатып алған едім, бұл чектер бақытты болып шықты. Енді
телефон, киім және косметика сатып алмақшымын».
Наталья: «Бүгін «Хан Шатырда» қуанышты хабармен
жүрмін, мен iPhone 11 Pro ұтып алдым! Бұған дейін жарнамалық науқандарға қатысқан емеспін. Менің оқушым
Аяз атадан өзіне және маған телефон сұрағанын айтқан
еді. «Хан Шатыр» біз үшін дәл сол сиқыршы болды
ғой. Нағыз ғажайып! Біз сол күні ұлымызға киім алған
болатынбыз, науқанға қатысуды да сол балам ұсынған.
Алдымен сенбейсін, ұтқан кезде мұның бәрі рас екенін
түсінесін. Енді бәріне қатысуға кеңес беремін! Рақмет!»

17 января в прямом эфире Instagram на странице @
khanshatyr прошел третий розыгрыш акции «Миллион и iPhone»! Мы узнали имена счастливых обладателей призов!
Абилхаирова Салтанат с купоном под №26844 выиграла 1 миллион тенге на шопинг в ТРЦ «Хан Шатыр»! А
Матиенко Наталья, купон №00805, получила iPhone 11
Pro от SULPAK! От души поздравляем наших победителей! Они поделились с нами своими эмоциями сразу
после получения призов.
Салтанат: «Я приехала недавно в гости в столицу. Как
раз впервые и посетила «Хан Шатыр». Мне несказанно повезло! Побывала в одной из достопримечательностей столицы, хорошо провела время на шопинге, с
семьей отдохнули в Sky Beach Club. А потом еще и такой приз выиграли! «Хан Шатыр» подарил много радостных эмоций. Покупала ребенку вещи в ZARA KIDS,
и эти чеки оказались счастливыми. Приобрету телефон, одежду и косметику».
Наталья: «Я сегодня в «Хан Шатыр» по приятной причине: выиграла iPhone 11 Pro! Никогда раньше не участвовала в акциях. Моя ученица говорила, что хочет
у Деда Мороза попросить для себя и для меня телефон. «Хан Шатыр» стал этим волшебником. Настоящее
чудо! В тот день покупали одежду сыну, он и предложил участвовать в акции. Сначала не веришь, а когда
выигрываешь, понимаешь, что это все правда. Буду теперь всем советовать! Спасибо!
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1. 12 қазаннан бастап 14 наурызға дейін «Хан Шатыр» СОО-да
бір күнде ең кемі 20 000 теңгеге
сауда жасаңыз.
2. Атриумдағы купон берілетін
орынға барып, фискалдық және
банк чектерін көрсетіңіз де қатысушы купонын алыңыз.
3. Купонды «Хан Шатыр» СОО-дағы әр түрлі дүкендерден
бір күнде ең кемі 20 000 теңге
мөлшеріндегі чекті ұсынғаннан соң ала аласыз. Акцияға 18
жасқа толған кез келген адамның қатысу құқығы бар.
4. Купондар мен чектерді 2021
жылғы 14 наурызға дейін сақтау
қажет.
5. Келесі ұтыс ойындары: 14
ақпан мен 14 наурыз аралығында Instagram-да @khanshatyr парақшасының тікелей эфирінде
өтеді. Жаңалықтарды қадағалаңыздар!

П РА В И Л А У Ч А СТИЯ В АКЦИИ
«МИЛЛИОН И
IPHONE»

Instagram-дағы тікелей эфир көрермендері арасында «ЭПЛ. Якутские
бриллианты», SWAROVSKI, INGLOT,
Chaplin Khan Shatyr, LA POSTER
брендтері ұсынған бағалы сыйлықтардың ұтыс ойынын өткіздік.
12 қазан мен 14 наурыз аралығында
біздің сауда-ойын сауық орталығында «Миллион және iPhone» супер
науқаны өтуде, онда сіз ай сайын
«Хан Шатырда» сатып алулар жасау
үшін миллион теңге және SULPAKтан бір APPLE iPhone гаджетін ұта
аласыздар!

А также среди зрителей прямого
эфира в Instagram мы разыграли
ценные подарки от брендов «ЭПЛ.
Якутские бриллианты», SWAROVSKI,
INGLOT, Chaplin Khan Shatyr, LA
POSTER.
С 12 октября по 14 марта в нашем
торгово-развлекательном
центре
проходит суперакция «Миллион
и iPhone», в которой каждый месяц вы можете выиграть по одному
миллиону тенге на шопинг в «Хан
Шатыр» и одному APPLE-гаджету
iPhone от SULPAK!
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1. Совершайте покупки в ТРЦ
«Хан Шатыр» за один день на
сумму не менее 20 000 тенге в
период с 12 октября по 14 марта.
2. Предоставляйте фискальный
и банковский чеки на промостойке в атриуме и получайте
купон участника.
3. Купоны можно получить при
предъявлении чеков на общую
сумму 20 000 тенге за один
день из разных магазинов в
ТРЦ «Хан Шатыр. Участвовать
в акции имеет право любой человек, достигший 18 лет.
4. Купоны и чеки необходимо
сохранить до 14 марта 2021 года.
5. Следующие розыгрыши
пройдут: 14 февраля и 14 марта
в прямом эфире Instagram на
странице @khanshatyr. Следите
за новостями!

Компания друзей

Лаура, 22 года
Маған SULPAK үй
дүкенінің бар болғаны ұнайды. Біз әрдайым тауарларды
сол жерден сатып
аламыз,
олардың
қызмет
көрсетуі
өте жақсы. Әрине,
біз мұндағы басқа
брендтерді де жақсы көреміз. Мысалы, сіңліме киім алу
үшін LC WAIKIKI-ге
барамыз.
Жалпы,
осында үлкен территория мен көптеген
дүкендер бар.
Нравится, что есть
магазин для дома
SULPAK. Всегда покупаем там товары, сервис очень
хороший. Конечно,
и другие бренды
здесь предпочитаем. Сестренке покупать одежду, например, ходим в LC
WAIKIKI. В общем:
здесь большая территория и много магазинов.

«Хан Шатыр» — біз
үшін кездесу орны.
Осында
әрдайым
серуендеуге, сүйікті
дүкендерімізде қандай жаңа өнім барын білуге келеміз,
біз әсіресе BERSHKAны жақсы көреміз.
Дүкен аралағаннан
кейін фудкортта ас
ішуге
тоқтаймыз.
Өзара әңгіме айтып,
отыруға
болатын
орындар бар.
«Хан Шатыр» для
нас — место встречи. Мы всегда приходим сюда погулять,
посмотреть, что нового появилось в
любимых магазинах,
особенно
любим
BERSHKA.
После
шопинга остаемся
перекусить на фудкорте. Есть локации,
чтобы посидеть и
пообщаться.

Маған «Хан Шатыр»
СОО дүкендеріндегі
тамаша қызмет көрсетуі ұнайды. Мен
астанаға
қонаққа
келгенде,
өзімнің
сүйікті шаштаразым
ELITTE-ке келемін.
Мұндағы LC WAIKIKI
брендін әйелім жақсы көреді. Ол әрдайым көп уақытты сол
дүкенде өткізеді.

Диана, 26 лет

Нравится, что в магазинах ТРЦ «Хан
Шатыр» отличный
сервис. Когда приезжаю в гости в столицу, каждый раз иду
в свою любимую
парикмахерскую
ELITTE. Супруге нравится здесь бренд
LC WAIKIKI. Всегда
проводит там много
времени.

Бұл жерде балаларға ойыншықтардан бастап, ең қажетті киімге дейін
бәрін алуға болады.
Біз үнемі балаларымызға «Детский
мир», ал өзіміз үшін
ZARA-дан сатып алулар жасаймыз. «Хан
Шатыр» — бұл түрлі
дүкендер және үйімізге жақындық.

Асхат, 31 год

Бахытжан, 29 лет,
Ербол, 30 лет, Амира, 8 лет
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Это то место, где все
можно приобрести
для детей, начиная
от игрушек и до самой необходимой
одежды. Закупаемся
в «Детском мире»
постоянно, а для
себя в ZARA. «Хан
Шатыр» — это разнообразие бутиков
и близость к дому.

Маған
осында
ұнайтыны,
«Хан
Шатырда» қалаған
ісіңіздің бәрін бірден қамтып аласыз. Осында тиімді
сатып алу жасап,
ойын-сауық және
тамақтану орындарын таба аласыз. Біз мұнда жиі
келеміз.
Таңдаулы брендтер — LC
WAIKIKI және ZARA.

Очень
нравится,
что в «Хан Шатыр»
можно
охватить
все одним разом.
Здесь и продуктивный шопинг, и
развлечения, и заведения, где перекусить. Мы бываем
здесь очень часто.
Любимые
бренды — LC WAIKIKI и
ZARA.

@kubeeva077

@dilya_erke

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

@tundzhay_official

@nasten_ka_06

@madinokb

Ваши лучшие фото на страницах
журнала Life Time! Отмечайте нас в
Instagram под хештегом #khanshatyr или
геолокацией Khan Shatyr Entertainment
Center.
@1al_28
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@aibar_ibrashev090

#KHANSHATYR

«ХАН ШАТЫР» СОО ТУРАЛЫ ЖАЗБАЛАР
ЗАМЕТКИ О ТРЦ «ХАН ШАТЫР»

@akonbotash_01

«ХАН ШАТЫРДАҒЫ» ҚЫЗЫҚТАР
ИНТЕРЕСНОЕ В «ХАН ШАТЫР»
ECCO-дағы жаңа көктем-жаз 2021 топтамасы #moveslikeyou хэштегін негізге алып, мызғымас оптимизмді, қозғалыс пен ілгері дамуды өзінше көрсетпек. 2021 жылғы көктем-жаз топтамасының үлгілері ең батыл шытырман оқиғалар мен тоқтаусыз қозғалыс
үшін жасалған. Сапалы материалдар, инновациялық технологиялар және жаңа дизайн
ерекшеліктері кез-келген саяхатта күнделікті аяқ киімді таптырмас серік етеді. ECCO 2-ші
қабатта орналасқан.
Новая коллекция весна-лето 2021 в ECCO запускается с хештегом #moveslikeyou и воплощает в себе непоколебимый оптимизм, стремление к движению и дальнейшему
развитию. Модели коллекции весна-лето 2021 созданы для самых смелых приключений
и движения нон-стоп. Качественные материалы, инновационные технологии и новые
дизайнерские фишки превращают обычную пару обуви в незаменимого спутника на
любом пути. ECCO находится на 2 этаже.
MARCO TOZZI, Caprice және Tamaris аяқ киім брендтерінің топтамалары өзінде тамаша неміс сапасы мен заманауи дизайнын үйлестіріп отыр. Аяқ киім үлгілерінің түрлі
жиынтығы сән трендтерін ескере отырып жасалған, сондықтан қала тұрғындары арасында сұранысқа ие. Аяқ киім табиғи материалдардан және соңғы технологияны қолдана отырып тігіледі. Жаңа топтама 2-ші қабаттағы INTERTOP дүкенінде, сондай-ақ
intertop.kz сайтында ұсынылған.
Коллекции обуви брендов MARCO TOZZI, Caprice и Tamaris успешно объединяют в
себе превосходное немецкое качество и современный дизайн. Разнообразный ассортимент моделей создан с учетом модных тенденций и пользуется популярностью у
горожан. Обувь выполнена из натуральных материалов с использованием новейших
технологий. Новая коллекция уже представлена в магазине INTERTOP на 2 этаже, а
также на сайте intertop.kz.
Қыста теріге айрықша нәрлендіретін күтім қажет. L’OCCITANE өзінің бет және дене күтіміне арналған карите майы қосылған классикалық топтамасымен танымал. Енді бәріне
сүйікті карите топтамасында көңіл-күйді көтеретін жарқын және сергітетін цитрус хош
иісі бар. Қуаттандыратын хош иісі мен қарқынды ылғалдандыруы арқасында тері әр қадам сайын ажарлана түседі. L’OCCITANE 1 қабатта орналасқан.
В зимнее время коже требуется особенно питательный уход. L’OCCITANE славится классической коллекцией уходовых средств для лица и тела с маслом карите. Теперь всеми любимая коллекция с карите обладает искрящимся и тонизирующим цитрусовым
ароматом, который поднимает настроение. Благодаря бодрящему запаху и интенсивному увлажнению кожа мгновенно становится более здоровой на каждом этапе ухода.
L’OCCITANE находится на 1 этаже.
Сыйлық іздеп жүрсіз бе? «Бон Жор» — тосын сыйлар мен шығармашылықты жақсы
көретіндер үшін ең қолайлы таңдау. Испания, Чехия және Бельгиядан келген тәттілер
құтышаларын кез келген адамға ұсына аласыздар. Тосын сый жасауға себеп іздеудің
қажеті жоқ — заттаңбада бәрі жазулы тұр. MARWIN дүкенінде 0 қабатта ұсынылған.
Находитесь в поиске подарка? «Бон Жор» — это идеальный вариант для тех, кто любит сюрпризы и креатив. Баночки со сладостями из Испании, Чехии и Бельгии можно
подарить абсолютно любому человеку. Повод для сюрприза придумывать не надо —
варианты уже есть на этикетке. Представлены в магазине MARWIN на 0 этаже.
«Хан Шатыр» СОО-ның 2 қабатындағы жайлы EXPRESSO кофеханасы сізді жаңартылған
мәзірмен қуантпақ! Пасталар, пицца, ет, құс, балық тағамдарының жаңа түрлері. Дәмді
ас әуесқойлары үшін еуропалық асхананың түрлі тағамдары ұсынылуда. Баристалар дәл
сіз іздеген кофені дайындайды. EXPRESSO — іскери түскі ас немесе жылы кездесуді өткізуге арналған орын.
Уютная кофейня EXPRESSO на 2 этаже ТРЦ «Хан Шатыр» радует вас обновленным меню!
Новые виды паст, пиццы, блюда из мяса, птицы, рыбы. Для любителей вкусно перекусить предлагаются разные блюда европейской кухни. А бариста приготовят именно тот
кофе, который вы так долго искали. EXPRESSO — место для делового обеда или теплой
встречи.
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КИНЕТОСКОПТАН КИНОЗАЛҒА ДЕÉІН:
КИНОТЕАТРЛАР ҚАЛАÉ ПАÉДА БОЛДЫ
ОТ КИНЕТОСКОÏА ДО КИНОЗАЛА: КАК ÏОßÂИЛИСÜ КИНОТЕАТРЫ
Алғашқы фильмдер пайда болғанға дейін де, 19 ғасыр
адамдары «сиқырлы шам шоуындағы» қозғалатын
суреттерді көруге баратын еді. 1891 жылы Томас Эдисон алғаш рет кинетоскоптың прототипін сәтті көрсетіп шықты. Ал 1894 жылы нью-йорктік Бродвейде
он құрылғысы бар кинетоскоп залы ашылған еді, ол
көпшілікке алғашқы фильмдерді көрсете бастаған.
Люмьер есімді француз ағайындылары кинотеатрлардың озық технологиясын ойлап шығарған. Олардың
құрылғысы — синематограф — қозғалысты кинотаспаға тез түсіруге мүмкіндік берді. Алғашқы үлкен кино
көрсетілімі 1895 жылы 28 желтоқсанда Париждің Капуцинок бульварындағы Grand Café-де өткен. Люмьер
фильмдерінің көрсетілімдері бүкіл дүние жүзі бойынша: Лондон, Рим, Кельн, Женева, Мадрид, Санкт-Петербург, Нью-Йорк, Мельбурн қалаларында үлкен табысқа
жетті.
1896 жылы алғашқы нағыз кинотеатрлар бір мезгілде
Жаңа Орлеан мен Брюссельде ашылған. Жаңа Орлеанда келушілер содалы сусын мен сэндвич сатып алуға,
тіпті киномеханик күркесіне де кіруге мүмкіндігі болды. Ал Брюссельде кинозал нағыз театр сияқты жұмыс
істеді.
1914 жылға қарай әлем киноның үлкен серпілісін бастан
кешірді. Америкада, Еуропада, Ресейде және Скандинавияда студиялар пайда бола бастаған. 1957 жылы
канадалық Нат Тейлор бірінші болып кинозалды екі
бөлікке бөлуге болатынын анықтады. Мультиплексті
кинотеатрлар осылай пайда болды.
Бүгінгі таңда бүкіл әлемде кинотеатрлар желісі киноның жаңа технологиялары мен қызмет көрсету сапасын ұсына отырып, дамып келеді. 2 қабаттағы Chaplin
Khan Shatyr кинотеатрында отбасыңызбен немесе достарыңызбен демалып қайтыңыздар.

АҚПАН\ФЕВРАЛЬ

Еще до появления первых фильмов люди 19-го века
ходили посмотреть на движущиеся картинки в «шоу
волшебного фонаря». В 1891 году Томас Эдисон впервые успешно продемонстрировал прототип кинетоскопа. А уже в 1894 году на нью-йоркском Бродвее был
открыт кинетоскопный зал с десятью аппаратами, которые показывали первые фильмы публике.
Изобретателями прорывной технологии кинотеатров
стали французские братья Люмьер. Их устройство —
синематограф — позволяло быстро запечатлевать
движение на кинопленку. Первый большой кинопоказ
прошел 28 декабря 1895 года в Grand Café на бульваре
Капуцинок в Париже. Кинопоказы фильмов Люмьер
с большим успехом стал проходить по всему миру: в
Лондоне, Риме, Кельне, Женеве, Мадриде, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Мельбурне.
В 1896 году открылись первые настоящие кинотеатры:
почти одновременно в Новом Орлеане и Брюсселе. В
Новом Орлеане посетители могли уже купить содовую
и сэндвич или даже пройти в каморку киномеханика.
А в Брюсселе кинозал был похож на настоящий театр.
К 1914 году мир буквально переживал настоящий кинобум. Студии стали появляться в Америке, Европе,
России и Скандинавии. В 1957 году канадец Нат Тейлор
первым догадался разделить кинозал на две части. Так
появились мультиплексовые кинотеатры.
Сегодня сети кинотеатров развиваются по всему миру,
предлагая новые кинотехнологии и качество сервиса.
Насладитесь отдыхом с семьей или друзьями на 2 этаже в кинотеатре Chaplin Khan Shatyr.
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АБУ-ДАБИ —
АРХИТЕКТУРАЛЫҚ КЕРЕМЕТТЕРІНІҢ АСТАНАСЫ
АБУ-ДАБИ — СТОЛИЦА АРХИТЕКТУРНЫХ ЧУДЕС

Абу-Даби...Әлемнің бұл бейнелі, технологиялық, архитектуралық ғажайыптарға мол қаласы жайлы
естімеген адам жоқ шығар. БАӘ-нің салтанатты
астанасы қардай ақ шөлдің арасында бірнеше онжылдықта ғана өсіп шықты. Абу-Дабиді Таяу Шығыстың
Манхэттені деп атайды, өйткені оның негізгі бөлігі
зәулім әрі биік ғимараттармен салып тасталынған.
Абу-Даби — әлемнің түкпір-түкпірінен келетін туристерді қызықтыратын орын. Олардың саны жыл санап
өсіп келуде. Мұнда ақпан айында серуендеу мен көрнекі жерлерді көруге ыңғайлы ауа райы орнығып, ауа
температурасы шамамен 23°C жетеді.
Әуелі келуге тұрарлық Абу-Дабидегі ең көрнекті жерлердің бірі — Шейх Зайед мешіті — ақ мәрмәр мен
асыл тастардан жасалған таңғажайып әсемдіктегі аппақ қардай сәулетті ғимарат. Мешіттің атауы — Біріккен Араб Әмірлігінің негізін қалаушы және бірінші
президенті шейх Зайед ибн Сұлтан Әл-Нахайянның
құрметіне берілген. Бұл мешітті Абу-Дабинің кез-келген жерінен көруге болады.
Қасбеті «жылжымалы» келген егіз мұнаралы Аль-Бахар зәулім ғимараттарын міндетті түрде қараңыз.
Архитекторлар араб сәулет өнерінің дәстүрлі ерекшеліктері мен ультра-заманауи дизайн үлгісін өзара
үйлестіру идеясын өмірге әкелген. Арнайы торлар
күн сәулесіне байланысты күндіз ашылып-жабылады.
Ал ғимараттың қасбеті алып аңның қабыршағын еске
салады.
Дүние жүзіндегі алғашқы дөңгелек зәулім ғимарат
Aldar HQ — шабыттандыратын көрініс. Құрылыс идеясы теңіз бақалшығының бейнесіне негізделген. Бұл
пішінді жасау үшін бірде бір иілген элемент қолданылған жоқ. Aldar HQ — заманауи жоғары технологиялық архитектураның танымал шедеврі.

Абу-Даби…Едва ли кто-то не слышал об этом колоритном, технологичном, изобилующем архитектурными чудесами городе мира. Роскошная столица ОАЭ
выросла среди белоснежной пустыни всего за несколько десятилетий. Нередко Абу-Даби величают Манхэттеном Ближнего Востока, поскольку его основная
часть плотно застроена небоскребами и высотными
зданиями.
Абу-Даби — место притяжения туристов со всего
мира. С каждым годом их численность неумолимо
растет. В феврале устанавливается достаточно комфортная температура для прогулок и осмотра достопримечательностей в 23°C.
Одна из самых известных достопримечательностей
Абу-Даби, которую стоит посетить первой, большая
Мечеть Шейха Зайда — белоснежное величественное
здание изумительной красоты, выполненное из белого мрамора и драгоценных камней. Названа в честь
шейха Зайда ибн Султана Аль Нахайяна — основателя
и первого президента ОАЭ. Ее вы увидите с любой точки Абу-Даби: где бы вы ни находились.
Обязательно посмотрите на небоскребы-близнецы
Аль-Бахар — уникальные здания с «подвижным» фасадом. Архитекторы воплотили в жизнь идею гармоничного сочетания традиционных черт арабской архитектуры и ультрасовременного дизайна. Специальные
решётки открываются и закрываются в течение дня в
зависимости от солнца. Фасад напоминает чешую гигантского зверя.
Первый в мире небоскреб круглой формы Aldar HQ —
вдохновляющее зрелище. В основу идеи сооружения
лег образ морской ракушки. Для создания такой формы не было использовано ни одного изогнутого элемента. Aldar HQ — признанный шедевр современной
высокотехнологичной архитектуры.

Мечеть Шейха Зайда

Лувр Абу-Даби
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Центральный район Абу-Даби

Мечеть Шейха Зайда

Небоскреб круглой формы Aldar HQ
Лувр Абу-Даби

ТУРИЗМ

Ал тарих пен классикалық өнермен жақында ашылған
өнер мұражайында таныса аласыздар. Егер Сіздер
Абу-Дабиде Лувр бар екенін естімеген болсаңыздар,
оған міндетті түрде баруыңыз керек. Бұл мұражай
жақында ғана ашылды және әр дәуір мен өркениеттің
экспонаттарын, соның ішінде Леонардо да Винчи, ЖакЛуи Давид, Ван Гогтың суреттерін ұсынуда.
Көңілдеріңізді көтеріп, эмоциялардың толқынын сезіну
үшін Ferrari World — ең үлкен саябаққа баруыңызға болады. Онда жылдамдығы шамамен 5 секундта 240 км/
сағ жететін ең жылдам америкалық төбешік, сонымен
қатар әлемдегі ең жоғары ілмек жасайтын аттракцион
да бар. Саябақта барлығы 20 аттракцион жұмыс істейді.

Прикоснуться к истории и классическому искусству
можно в совсем недавно открывшемся художественном музее. Если вы не слышали, что в Абу-Даби есть
Лувр, то вам стоит обязательно его посетить. Открылся он совсем недавно и представляет собой экспонаты
различных эпох и цивилизаций, в том числе и картины
Леонардо да Винчи, Жака-Луи Давида, Ван Гога.
А взбодриться и почувствовать волну эмоций отправляйтесь в Ferrari World — самый большой тематический
парк развлечений. Здесь самая быстрая американская
горка, достигающая скорости 240 км/ч приблизительно за 5 сек, а еще горка с самой высокой в мире петлей.
Всего в парке находятся 20 аттракционов.

Парк развлечений Ferrari World

Небоскребы-близнецы Аль-Бахар
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ТУРИЗМ

Отель Rixos Premium Saadiyat Island
Архитектураның керемет қатарын Саадият аралының ақ жағажайларында орналасқан ультра-заманауи
бес жұлдызды, All-Inclusive жүйесі бар Rixos Premium
Saadiyat қонақ үйі жалғастырады. Абу-Дабидің орталығынан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан бұл
салтанатты қонақ үйі Парсы шығанағының мөлдір
таза суларына қарайтын әсем безендірілген бөлмелер, люкстар мен виллаларды ұсынады. Rixos Premium
Saadiyat қонақ үйі шығанақтың кіреберісінде орналасқан, сондықтан демалушылардың оның салқын суларында жүзуіне мүмкіндігі бар. Аквапарк, бассейндер,
СПА, фитнес-орталық, балалар клубы, жеке жағажай,
мейрамханалар мен барлар, гольф алаңы және сансыз
көп көрнекі жерлер — мұның бәріне Абу-Даби орталығынан бірнеше минутта ғана жете аласыздар.

Великолепный ряд архитектуры продолжает ультрасовременный пятизвездочный отель Rixos Premium
Saadiyat Island с концепцией All-Inclusive All-Exclusive
на белоснежных пляжах острова Саадият. Расположенный всего в 20 минутах от центра Абу-Даби, настоящий дворец-отель предложит вам отдых в элегантно
оформленных номерах, люксах и виллах с видом на
кристально голубые воды Персидского залива. Отель Rixos Premium Saadiyat Island находится у выхода к заливу, поэтому наслаждаться отдыхом можно в
его прохладных водах. Аквапарк, бассейны, SPA, фитнес-центр, детский клуб, частный пляж, рестораны и
бары, поле для гольфа и «море» достопримечательностей всего в нескольких минутах езды от центра
Абу-Даби.
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