Құрметті оқырмандар!
Жылдың ең ғажайып мезгілі — қыс келді!
Қыстың бірінші айы желтоқсан шын мәнінде
мерекелерге толы: Тұңғыш Президент Күні,
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік
Күні, сондай-ақ ғажайып Жаңа жылды күту.
Желтоқсан айы — жақындарыңызбен көп
уақыт өткізетін кез. Біздің «Хан Шатыр»
СОСО-да келе жатқан мерекелерде тамаша
демалуға болады.
Ал Life Time журналының желтоқсан айындағы шығарылымы қуанышты мерекелік
демалыстарды сезіндіріп қуаттандырады.
Жаңа жылдық сыйлық идеялары, сәнді
кейіптер мен жарқын косметика, желтоқсан
айындағы керемет уақыт өткізуге кеңестер,
сауда орталығымыздағы іс-шаралар және
кино жаңалықтары жайлы журналымыздың
осы санынан оқи аласыздар.
Сіздерді шын жүректен келе жатқан мерекелеріңізбен құттықтаймыз!

Дорогие читатели!
Наступило самое волшебное время года —
зима! Первый месяц зимы, декабрь, насыщен
поистине настоящими праздниками: День
Первого Президента, День Независимости
Республики Казахстан, а еще ожидание
чудесного Нового года. Декабрь — замечательная пора проводить больше времени с
близкими. В нашем ТРЦ «Хан Шатыр» можно
прекрасно отдохнуть в наступающие праздники.
А декабрьский выпуск журнала Life Time
зарядит радостным предвкушением летящих
навстречу праздничных выходных. Идеи
подарков, образы и сияющая косметика на
Новый год, досуг в декабре, мероприятия
торгового центра и новинки кино вы найдете
на страницах декабрьского номера.
От всей души поздравляем вас с наступающими праздниками!

Ізгі ниетпен,
Анна Русакова.

С пожеланиями,
Анна Русакова.

, Махметова Дина,
Сисимбаева Альбина

, Махметова Дина,
Сисимбаева Альбина
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Источник: МИА «Казинформ»

Желтоқсан айында екі ерекше мейрам тойланғалы отыр. Олар
Тұңғыш Президент Күні мен Қазақстан Республикасының
Тәуелсіздік Күні. Бүкіл ел ауқымында салтанатты шерулер мен
концерттік бағдарламалар жүргізілмек.
1 желтоқсан — Қазақстан тарихындағы ерекше күн. 1991 жылы 1
желтоқсанда бүкіл халықтық Қазақстан Республикасының
Президентінің сайлауы өткен болатын. Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаев халық арасынан үлкен қолдауға ие болды. Сол күннен
бастап Елбасымыз халқымыз үшін тынбай еңбек етіп келеді. Елге
қосқан үлкен үлесі үшін 1 желтоқсан — мемлекеттік мейрам болып
2012 жылдан бері тойланып келеді. Бұл мейрамда халқымыз
Елбасымызға ыстық лебіздерін білдіріп, сыйластықтарын
көрсетеді. Мемлекетті басқару барысында Елбасымыз «Көреген
саясаткер» деген мәртебеге ие болды. Нұрсұлтан Назарбаев
көптеген медальдар мен ордендермен марапатталды. Ол елді құру
және дамытуы жайында көптеген еңбектердің авторы.
1991 жылдың 16 желтоқсаны — ел үшін ұмытылмас күн, Қазақстан
Республикасының Тәуелсіздігі жарияланған күн. Тәуелсіздік алған
соң, елімізде экономикалық, саяси және мәдени дамуымыздың
жаңа кезеңі басталды. 16 желтоқсан — басты ұлттық мейрам. Биыл
елміз егемендігінің жиырма жеті жылдығын тойлағалы отыр.
Мереке қарсаңында қоғам қайраткерлерін марапаттаулар мен
концерттік шаралар өтеді. Ал кешке аспанда мерекелік
отшашуларды тамашалауға болады. Өте қысқа мерзімде елімізде
ауқымды өзгерістер болды. Президент халықаралық қатынастарды
реттеуде үлкен жұмыс атқарды. Қазақстан көптеген Ұлттық
ұйымдардың мүшесі құрамында. Серпінді түрде Астанамыз да
даму үстінде. Бүгінгі күні Қазақстан халықаралық аренада
танымал екенін сеніммен айтуға болады.
Біз бүкіл Қазақстан халқын басты мемлекеттік мейрамдармен шын
жүректен құттықтаймыз! Бейбітшілік пен келісімде өмір сүруге
және отбасыларыңызға амандық тілейміз!
Ал демалыс күндеріңізді әлемдегі ең үлкен шатыр — біздің «Хан
Шатыр» СОСО-да өткізуге шақырамыз.
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В декабре в нашей стране празднуется два знаменательных
дня — День Первого Президента и День Независимости
Республики Казахстан. По всей стране проходят массовые
гуляния и проводятся концертные программы.
1 декабря — особый день в истории Казахстана. В 1991 году
именно 1 декабря состоялись первые всенародные выборы
Президента Республики Казахстан. Нурсултан Абишевич
Назарбаев получил поддержку большого числа избирателей.
С этого дня глава государства неустанно трудится на самом
главном посту страны. За большой вклад президента в
развитие Казахстана 1 декабря отмечен государственным
праздником, и отмечается он с 2012 года. В этот праздник
народ Казахстана выражает уважение к президенту.
За годы правления Лидер нации приобрел авторитет
дальновидного политика. Нурсултан Назарбаев награжден
многочисленными орденами и медалями. Им написаны труды
по становлению и развитию государства.
16 декабря 1991 года — еще одна памятная дата —
провозглашение государственной независимости Республики
Казахстан. Обретение независимости позволило Казахстану
начать новый этап экономического, политического,
культурного развития. 16 декабря — главный национальный
праздник. В этом году наша страна празднует двадцатисемилетие суверенитета.
В преддверии праздника награждают выдающихся деятелей
культуры, искусства, спорта, политики, проводятся
праздничные мероприятия и концертные программы. А
вечером на небе можно наблюдать зрелищные салюты и
фейерверки.
Совсем за короткий срок в стране произошли масштабные
преобразования. Президентом проведена большая работа по
установлению международных отношений. Казахстан входит
во многие международные организации. Динамично
развивается новая столица — Астана. Сегодня можно с
уверенностью сказать, что Казахстан известен на международной арене.
Мы от всей души поздравляем всех казахстанцев с главными
государственными праздниками нашей страны. Желаем мира,
согласия, благополучия и счастья вам и вашим близким!
А провести хорошие выходные приглашаем в наш ТРЦ «Хан
Шатыр» — самый большой шатер мира!
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«Хан Шатыр» сіздерді науқандармен жəне
сыйлықтармен қуантады. Бірнеше айлар бойы, 16
маусым мен 25 қараша аралығында, сауда
орталығымызда «Жүлдехан» супер науқаны өтті.
Сіздерге арнап супер сыйлықтар əзірленген болатын
— BI GROUP құрылыс холдингінің «7Я» тұрғын үй
кешенінен үш бөлмелі пəтер, Mercur Auto-дан
Vo l k s w a g e n P o l o а в т о к ө л і г і ж ә н е S U L PA K
компаниясынан гаджеттер — 5 iPhone, 5 iPad и 5
Apple Watch сағаттары. Ай сайын «Хан Шатыр» Sulpak
компаниясының гаджеттерімен қуантып, ай сайын
аралық ұтыстарды өткізіп тұрды.
Науқанның шарты бойынша бір күн ішінде «Хан
Шатыр» СОСО-ында соммасы 20 000 теңге немесе
одан көп болатындай тауарларды алу. 25 қараша
күні жарқын концерттік бағдарламамен науқанның
суперфиналы өткізілді. Басты ұтыста Рысбаева
Гүлнар BI GROUP компаниясының үш бөлмелі
пəтерінің бақытты иегері атанды, ал Volkswagen Polo
көлігін Шаймерденов Жанболат иеленді! Заманауи
гаджеттерді Бахраева Айман, Тасмагамбетова
Гүлдана (Iphone), Рысбаева Гаухар (Ipad), Бейсенова
Шолпан (Iwatch) алды.
Құттықтаймыз! Біздің келесі науқандарымызға
қатысыңыздар! Барлығыңызға сəттілік тілейміз!
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ТРЦ «Хан Шатыр» любит радовать вас акциями и
подарками. На протяжении нескольких месяцев, с 16
июня по 25 ноября, в торговом центре проходила
суперакция «Жүлдехан». Для вас были
подготовлены суперподарки — трехкомнатная
квартира в жилом комплексе «7Я» от строительного
холдинга BI GROUP, автомобиль Volkswagen Polo от
MERCUR AUTО, а также Apple-гаджеты — 5 iPhone, 5
iPad и 5 часов Apple Watch от SULPAK. Каждый месяц
«Хан Шатыр» проводил промежуточные розыгрыши
и радовал вас гаджетами от SULPAK.
Условием участия в розыгрыше была покупка
товаров в течение дня в ТРЦ «Хан Шатыр» на сумму
20 000 тенге и выше. 25 ноября состоялся
суперфинал акции с яркой концертной программой.
На главном розыгрыше Рысбаева Гүлнар стала
счастливой обладательницей трехкомнатной
квартиры от BI GROUP, а Шаймерденов Жанболат
автомобиля Volkswagen Polo! Современные гаджеты
от SULPAK получили Бахраева Айман, Тасмагамбетова Гүлдана (Iphone), Рысбаева Гаухар (Ipad),
Бейсенова Шолпан (Iwatch).
Поздравляем! Участвуйте в наших следующих
акциях. Желаем всем везения и удачи!
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Ерінге арналған бальзамдар жинағы,
FRESH LINE дүкенінде
Набор бальзамов для губ
от FRESH LINE

PANDORA Reﬂexions жаңа топтамасының
білезіктері мен шармдары
Новые браслеты и шармы PANDORA
Reﬂexions
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LANCOME-нан «Glamour Сториз»
жинағы (тональдік крем, кірпікке
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Набор «Glamour Сториз»
от LANCOME (тональный крем,
тушь для ресниц, блеск для губ)
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ALTINYILDIZ Classics галстугі
Галстук от ALTINYILDIZ Classics

MAC-тан аты аңызға айналған Matte
Lipstick ерін далаптары,
MAC дүкенінде
Легендарная губная помада Matte
Lipstick от MAC

100% мақтадан жейделер,
CAMICISSIMA дүкенінде
Рубашки из 100% хлопка от CAMICISSIMA

Кұміс пен гауһар тастан жасалған жең-ілгек,
«ЭПЛ. Якутские бриллианты» дүкенінде
Запонки из серебра с бриллиантами
от «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Apple Watch Series 4 смарт-сағаттары,
SULPAK дүкенінде
Cмарт-часы Apple Watch Series 4 в
SULPAK

«Классикалық оқиғалар күнтізбес»
атты күнделікті күтімі, L'OCCITANE дүкенінде

«Классический календарь событий»
ухода на каждый день от L'OCCITANE
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BORK-тан Z600 Оттекті декантері
Кислородный декантер Z600 от BORK

CAMPO MARZIO-дан жұмыс
үстеліне арналған жинақ
Набор для рабочего стола
от CAMPO MARZIO
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Garmin Fenix 5S Silver смарт-сағаты,
SULPAK дүкенінде
Смарт-часы Garmin Fenix 5S Silver
в SULPAK

PANDORA Disney топтамасының
білезіктері мен шармдары
Браслеты и шармы коллекции
PANDORA Disney
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Пижамы от PENTI
PENTI пижамдары

Harper Kids құлақшыны,
MARWIN дүкенінде
Наушники Harper Kids
в MARWIN

Балалар смарт-сағаты Wonlex
Q90/GW100, SULPAK дүкенінде
Детские смарт-часы WONLEX
Q90/GW100 в SULPAK
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«Дженга» ойыны, MARWIN дүкенінде
Игра «Дженга» в MARWIN

Сырғанауға арналған бас киім Nordway Marvel
Avengers, «Спортмастер» дүкенінде
Детский шлем для катка Nordway Marvel
Avengers в «Спортмастер»

«Disney 300 фокусов» сиқыр жинағы,
«Детский мир» дүкенінде
Набор фокусов «Disney 300 фокусов» от «Детский мир»
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Мәнерлеп cырғанауға арналған Nordway Soﬁa,
«Спортмастер» дүкенінде
Коньки фигурные Nordway Soﬁa в «Спортмастер»
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AVVA

BERSHKA

ZARA

LICHI

ZARA

ЖАЅА ЖЫЛДЫ ЌАЛАЙ
ЌАРСЫ АЛУ КЕРЕК?
Жыл сайын әр түрлі
жаңа жылдық сәнді
киім топтамалары
шығарылуда. Осы
жолы жылтырақ
костюмдер мен
көйлектер,
белдемшелер,
пайеткалы жакеттер,
ши барқыт және
геометриялық принт.
Сәнді-салтанатты
болып көрінуге
кербез көйлектер
көмектеседі. Олар
сізді жарқын және
қайталанбастай
етеді. Сәнді жаңа
жылдық кейіптерді
«Хан Шатыр» СОСОда таба аласыз.
Көйлек Костюм

ZARA MEN

ZARA MEN

ZARA

MANGO
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ISABEL GARCIA

PULL&BEAR

В ЧЕМ ВСТРЕТИТЬ
НОВЫЙ ГОД?

Каждый год выходят
стильные новогодние
коллекции. В этот
раз актуальны
блестящие костюмы
и платья, юбки,
жакеты в пайетках,
вельвет и
геометричный принт.
Роскошно выглядеть
помогут элегантные
платья. Они сделают
вас яркой и
неповторимой. Но
необязательно
искать платье,
подберите
современный
праздничный костюм.
Стильные новогодние
образы вы найдете в
ТРЦ «Хан Шатыр».
BERSHKA

PULL&BEAR

ZARA MEN

Жаңа жылда әр түрлі
кейіпте көрінуге тырысамыз.
Костюмдерді жақсы
көретіндерге мерекелік
смокингті жаңа жылдық
кешке киуге болады. Ал
іскерлік стильді
қаламасаңыз біздің «Хан
Шатыр» СОСО-да танымал
брендтердің стильді
топтамаларын тауып, көңілді
кеште жайлы және қазіргі
заманға сай кейіпте
боласыз.

В Новый год хочется
быть разным.
Любителям строгих
костюмов можно
подобрать
праздничный смокинг
для новогоднего
корпоратива. Если
хотите на праздник
отказаться от
делового стиля, то в
нашем ТРЦ «Хан
Шатыр» вы найдете
стильные коллекции
от самых известных
брендов, которые
помогут выглядеть
комфортно и
современно на
веселой вечеринке.

AVVA

LEVI'S

ALTINYILDIZ Classics
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MASSIMO DUTTI

ЖАЅА ЖЫЛДЫ
ЌАЛАЙ ЌАРСЫ
АЛУ КЕРЕК?

В ЧЕМ ВСТРЕТИТЬ
НОВЫЙ ГОД?
NAME

IT

NAME IT

ZARA KIDS

OSTIN KIDS

OSTIN KIDS
ACOOLA
«Детский мир»

NEXT
ZARA KIDS

NEXT
ZARA KIDS

«Детский мир»
Жаңа жыл — балалардың сүйікті кезеңі.
Кішкентай қызыңызды жаңа мерекелік
көйлектермен қуантыңыз. «Хан Шатыр» СОСОның дүкендерінде қыздарға арналған жемпірлер,
сәнді шалбарлар мен кішкентай сәнқой қызыңызға
Костюм
NEXT
арналған
костюмдердің жарқын жаңа жылдық
топтамаларын таба аласыздар.

NEXT
Жаңа жылда ұлыңызға екі кейіпті таңдауға болады —
классикалық және casual. Балаңыз ересектер сияқты
классикалық костюммен салмақты және сәнді болып
көріне алады. Костюмге мерекелік галстук пен жағаға
тағатын көбелекті таңдаңыз. Балаңызға Жаңa жылдық
киім топтамаларымен сәнді әрі жылы кейіптерді «Хан
Шатыр» СОСО-да таба аласыз.

ACOOLA
Новый год — любимая пора детишек. Порадуйте
ребенка новыми праздничными платьями. В
магазинах ТРЦ «Хан Шатыр» для девочек также
представлены яркие новогодние коллекции с
джемперами, стильными брюками и костюмами
для самых маленьких модниц.
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ZARA KIDS
ZARA KIDS

В Новый год мальчику можно подобрать два образа —
классический и casual. Выглядеть по-взрослому,
сдержанно и нарядно, можно с классическими
костюмами. Подберите к костюму праздничные
бабочки или галстуки. А стильно и тепло ваш ребенок
будет выглядеть с яркими новогодними коллекциями
одежды, которые представлены в ТРЦ «Хан Шатыр».
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NEXT

NEXT

ЇЙГЕ АРНАЛЄАН
ЖАЅА ЖЫЛДЫЌ АКСЕССУАРЛАР

ZARA HOME
ZARA HOME

Пайдалы аксессуарлармен Жаңа
жылдық интерьерді прованс
стилінде тартымды етіп жасаңыз.

ZARA HOME

ZARA HOME

ZARA HOME

Желтоқсан айында барлығымыз Жаңа жылды күтіп,
жақындарымызға сыйлықтар әзірлейміз. Жаңа
жылдық көңіл күйді сезінуге мерекеге жете
дайындалу көмектеседі. Үй интерьерін жаңа
жылдық декор мен аксессуарлар арқылы өзгертіңіз.
Өз үйіңізді классикалық жаңа жылдық үлгіде
безендіріңіз — жылы көрпе, жаңа жылдық гүлдесте,
ашық түсті майшамдар мен шамдалдар, үстелге
арналған майлықтар, мерекелік ыдыстар.
ZARA HOME

ZARA HOME

ZARA HOME

НОВОГОДНИЕ
АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ДОМА

ZARA HOME

В декабре все с нетерпением ждут Нового года и готовят
подарки близким. Почувствовать новогоднее настроение
поможет тщательная подготовка к празднику.
Преобразите интерьер дома с помощью новогоднего
декора и аксессуаров.
Украсьте дом в классическом новогоднем стиле —
теплые пледы, новогодние венки, яркие свечи и
подсвечники, салфетки на стол, праздничная посуда.

Келе жатқан 2019 жылдың нышаны сары түс пен оның
реңктері болып табылады. Келесі жылы беркелікте және
үйлесімдікте болуы үшін үйіңізді алтын түстегі аксессуарлармен толтырыңыз.
Символом наступающего 2019 года станет желтый цвет и
все его оттенки. Наполните дом золотыми аксессуарами для
благополучия и гармонии в следующем году.

Создайте милый новогодний
интерьер в стиле прованс с
функциональными аксессуарами.
MADAME COCO

ZARA HOME

LCWAIKIKI
WAIKIKIHOME
HOME
LC

ZARA HOME

Майшамдар жағып, бокалдарды толтырыңыз. Жаңа
жылды отбасыңызбен және достарыңызбен бірге
тойлаңыз. Көңіл күйіңізді көтеретін кереметтердің
барлығын ZARA HOME, MADAME COCO, LC WAIKIKI
HOME, LUX HOME, EVIM, INTERFOOD дүкендерінен
таба аласыз.

Жинақы және минималисттік стильдегі интерьер
өзекті, алайда оны да жаңа жылдық нақышқа
келтіруге болады. Дәл сіздің үйіңізге арналған
керекті заттарды таңдаңыз.

ZARA HOME

Зажгите свечи и наполните бокалы. Отпразднуйте
Новый год вместе с семьей и друзьями. Все лучшее
для настроения вы найдете в магазинах ZARA HOME,
MADAME COCO, LC WAIKIKI HOME, LUX HOME, EVIM,
INTERFOOD.

Актуален лаконичный и минималистичный стиль в
интерьере, но даже его вы можете сделать
новогодним. Подберите нужные детали именно
для вашего дома.
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MADAME COCO

Under Makeup Base

Rouge Dior Bijou
Eye Shadow

HD Pressed Powder

Lash Enhancer Mascara

Dioriﬁc Vernis

Dioriﬁc Lipstick

Full Metal Eyeliner

AMC Cream Foundation

AMC Eyeliner Gel

Rouge Blush Midnight Wish

В Новый год особенно хочется быть яркой и
неповторимой. Новогодний праздничный макияж
должен быть запоминающимся! Не пренебрегайте
праймером. Макияж, нанесенный поверх базы,
продержится гораздо дольше. Средства с
шиммером — то, что нужно для Нового года!
Попробуйте тени, хайлайтер или пудру с
блестящими частицами. Не забывайте про
румяна. Успех любого макияжа — стойкая
помада. Smoky eyes в оттенках серебра, золота,
платины отлично подойдут для новогоднего make
up. В магазинах «Хан Шатыр» вы найдете самые
последние новинки косметики для создания
вашего неповторимого образа.

5 Couleurs Midnight Wish

Rouge Dior Coffret
Couture Collection

Lipstick
HD Loose Powder
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ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА
NEW BALANCE
NEW BALANCE
ДҮКЕНІНІҢ АШЫЛУЫ

3 ноября в ТРЦ «Хан Шатыр» на 1 этаже
состоялось открытие турецкого бренда
мужской одежды, обуви и аксессуаров
ALTINYILDIZ Classics. История бренда
началась в 1952 году, когда фабрика
Altinyildiz стала заниматься производством
широкого спектра тканей. Известность
компания приобрела в 1995 году. Основной
спектр выпускаемой продукции —
классическая мужская одежда: пиджаки,
костюмы, брюки, жилеты, плащи.
ALTINYILDIZ Classics — воплощение
мужского делового стиля в качественной и
стильной одежде.

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА
ALTINYILDIZ CLASSICS

20 октября 2018 года открылся магазин
брендовой спортивной обуви NEW
BALANCE. Это престижная компания со
столетней историей, которая стала
новатором в области разработки
комфортной спортивной обуви. NEW
BALANCE отдает приоритет качеству над
количеством. Вам доступен большой
ассортимент стильной, прочной обуви для
мужчин, женщин, детей, спортивной
одежды и рюкзаков на 2 этаже ТРЦ «Хан
Шатыр».

ALTINYILDIZ CLASSICS
ДҮКЕНІНІҢ АШЫЛУЫ
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2018 жылдың 20 қарашасында брендтік
спорт аяқ киім дүкені NEW BALANCE
ашылады. Жүз жылдық тарихы бар атақты
компания ыңғайлы спорттық аяқ киім
шығаруда новатор болды. NEW BALANCE
өнімінің санына қарағанда сапасына
көбірек мəн береді. Сіздерге кең
сұрыптамадағы сəнді, сапалы ерлер,
əйелдер мен балаларға арналған аяқ
киімдер, спорттық киімдер мен
иыққаптарды «Хан Шатыр» СОСО-ның 2
қабатынан таба аласыз.

3 қарашада «Хан Шатыр» СОСО-ның 1
қабатында түрік бренді ALTINYILDIZ
Classics ерлер киімі мен аяқ киім жəне
аксессуарлар дүкені ашылды. Бренд
тарихы 1952 жылдан басталады. Ол кезде
Altinyildiz фабрикасы əр түрлі маталар
шығарып келген. ALTINYILDIZ Classics
компаниясы ерлердің дайын киімі
саласында 1995 жылы танымал болды.
Басты шығаратын өнімдері — ерлердің
классикалық киімдері: костюмдер,
пенжектер, шалбарлар, жилеттер,
плащтар. ALTINYILDIZ Classics — іскерлік
стиліңіздің сапалы жəне стилді киіммен
жүзеге асуы.
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ВЫСТАВКА КОРЕЙСКИХ
ТРАДИЦИОННЫХ МАСОК

КОРЕЙ ХАЛҚЫНЫҢ ДӘСТҮРЛІ
БЕТПЕРДЕЛЕР КӨРМЕСІ
Қарашаның 15 мен 23
желтоқсаны аралығында ҚР
Ұлттық мұражайында корей
халқының дәстүрлі бетперделер көрмесі өтеді. Сіздердің
назарларыңызға 60-тан аса
бетперделер Әлемдік Хахве
бетперделер мұражайынан
әкелінген. Отбасыңызбен
келіп корей халқының салтдәстүрімен танысыңыз.

«Хан Шатыр» СОСО-да 1-10 желтоқсан аралығында Тұңғыш Президент күніне
арналған «Kazakhstan: White Power» фотокөрмесі өтуде. Мемлекет басшысы
Н.А.Назарбаев Қазақстан Тәуелсіздігінің қалыптасуында үлкен рөл атқарды және
өз елінің тарихына деген қызығушылық — Елбасына деген құрмет. Қазақстан
Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі, сондай-ақ
«ҚазАқпарат» ХАА ұйымдастырған мерекелік демалыс күндерінде бүкіл
отбасымен фотокөрмеге барыңыз.
В ТРЦ «Хан Шатыр» в период с 1 по 10 декабря проходит фотовыставка
«Kazakhstan: Wise Power», приуроченная ко Дню Первого Президента. Глава
государства Н.А. Назарбаев сыграл большую роль в становлении независимости
Казахстана, и интерес к истории своей страны — дань уважения Лидеру нации.
Посетите всей семьей фотовыставку в праздничные выходные, организованную
Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан, а также
МИА «Казинформ».

CHAPLIN CINEMAS KHAN SHATYR

Мерекелік демалыстарда жайлы кешіңізді жаңа
кинолармен CHAPLIN CINEMAS KHAN SHATYR-да
өткізіңіз. Жақындарыңызбен бірге ыңғайлы
орындықтарға жайғасып, фильм көріп
рахаттанудан жақсы ештеңе жоқ.

В Национальном музее РК с 15
ноября по 23 декабря проходит Выставка корейских
традиционных масок. Вашему
вниманию будет представлено более 60 масок из
Всемирного музея масок
Хахве. Погрузитесь с семьей в
мир корейской культуры.

На праздничных выходных проведите уютный
вечер на киноновинках в CHAPLIN CINEMAS
KHAN SHATYR. Нет ничего лучше, чем устроиться
в удобном кресле с близкими и наслаждаться
фильмами.

SKY BEACH CLUB
Қыс кезінде барлығы Sky Beach
Club-қа қуана келеді. Қыс
мезгілінде жаздың жылуы мен
толқын балғындығын сезініп,
керемет демалатын, 5 қабатта
орналасқан жақсы талғам мен
сән талаптарына сай жалғыз
жағажайлық клуб-курорт.
Зимой все с удовольствием
посещают Sky Beach Club. Это
единственный в своем роде
фешенебельный пляжный клубкурорт на высоте 5 этажа, где вы
прекрасно отдохнете, ощутив
зимой летнее тепло и свежесть
волн!
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Жылы жерде уақытыңызды көңілді өткізу үшін Fame City
орталығына келіңіз. «Хан Шатыр» СОСО-ның 4 қабатында
заманауи аттракциондар мен аниматроникстер, автоматтар,
әткеншектер мен басқалары сіздерді күтеді.
Юр кезеңінің паркі «Динопаркта» динозаврлардың 9 түрін
көре аласыз!
Жоғарғы қабаттың бойымен темір жолмен жүретін
«Монорельс» аттракционымен әлемнің әр түрлі қалаларына
бір уақытта саяхат жасаңыз
Жарқын әсерлерді сыйлайтын ең қорқынышты «Құлау
мұнарасы» аттракционында сезінесіз.
«Су аттракционында» балаңызбен бірге нағыз тау өзенін
қайықпен жүзіп, драйвты сезініңіз.
Погреться и весело провести время с ребенком отправляйтесь
в игровой центр Fame City. На 4 этаже ТРЦ «Хан Шатыр» для
вас современные аттракционы и аниматрониксы, автоматы,
карусели и многое другое.
Посетите парк юрского периода «Динопарк» с 9 видами
динозавров!
Прокатитесь на железной дороге «Монорельс», курсирующей
по верхнему этажу.
Яркие впечатления на весь день вы получите на самом
страшном аттракционе — «Башня».
Почувствуйте драйв, прокатившись с ребенком на лодке по
настоящей горной реке на «Водном аттракционе».
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ҚҰС ҰШАТЫНДАЙ БИІКТІҢТЕГІ
ЖАҢА ЖЫЛ МЕРЕКЕЛЕРІ
Жаңа жыл — сиқырлы уақыт. Оны ұмытылмастай және көңілді өткізуді қалаймыз. Жаңа
жылды теңіз жағалауында өткізуді армандадыңыз ба?
Астанамыздың ең көрікті жағажай клубы Sky Beach Club-та мәңгілік жаздың ортасында
жаңа жылдық кештерді нағыз Аяз ата мен Ақшақар өткізеді!
Жылы толқынды бассейн, шезлонгтар мен пальмалар орналасқан жағажай аймағы,
аквапарк және керемет көңіл күйді сыйлайтын сізге, сіздің отбасыңыз бен достарынызға
арналған биіктікте орналасқан керемет орын!
Сыйлықтар, дәмді таңдаулы фуршет, керемет сусындар дәмін татулар, жарқын билер мен
музыка — мұның барлығы сізді Жаңа жылдық Sky Beach Club-та күтеді!
Новый год — волшебная пора. Хочется провести его незабываемо и весело. Мечтали
отпраздновать Новый год на берегу моря?
В Sky Beach Club, в самом фешенебельном пляжном клубе столицы, посреди вечного лета
проводятся новогодние вечеринки с настоящими Дедом Морозом и Снегурочкой!
Теплый волновой бассейн, пляжная зона с шезлонгами и пальмами, аквапарк и море
позитива для вас, вашей семьи и друзей на высоте птичьего полета!
Подарки, вкусный изысканный фуршет, дегустация напитков, зажигательные танцы и
музыка — все это ждет вас в новогоднем Sky Beach Club!
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НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
НА ВЫСОТЕ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА
Sky Beach Club — бір күнге «курортқа»
бару мүмкіндігі: күшіңізді қалпын
келтіріп, позитивпен қуаттанып,
достарыңызбен және жақындарыңызбен уақыт өткізу. Жаңа жылдық
кештерден басқа Sky Beach Club-та
көптеген көңілді мерекелер өткізуге
болады, себебі жағажай клубы әмбебап.
Балаңыздың туған күнін атап өтіңіз,
шағын отбасылық мереке өткізіңіз,
ұмытылмас мерейтой ұйымдастырыңыз, күндізгі қарбаластан демалыңыз. Жағажайлық курорт-клуб сіздің
үйлену тойыңызды ұйымдастыруға
арналған керемет орын болады. Sky
Beach Club — Астанамыздың тасты
джунглиінің ортасындағы ұмытылмас
демалыс орны.

Sky Beach Club — это возможность
перенестись «на курорт» всего на один
день: восстановить силы, зарядиться
позитивом, пообщаться с друзьями и
близкими. Помимо новогодних
корпоративов, в Sky Beach Club можно
провести множество веселых
праздников, ведь пляжный клуб
универсален. Отметьте детский день
рождения, проведите уютный семейный
праздник, организуйте незабываемое
торжество, отдохните от дневной суеты.
Пляжный клуб-курорт станет идеальной
локацией для организации вашего
свадебного мероприятия. Sky Beach Club
— незабываемый отдых посреди
каменных джунглей столицы.
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«Хан Шатыр» — бұл әр түрлі жастағы
балалар демалысы мен ойын-сауыққа
ерекше мән беретін отбасылық сауда
орталығы. 3 қарашада сауда орталығымыздың атриумында балаларға арналған Астаналық цирк қойылым көрсетті.
Кішкентай бүлдіршіндерге сиқыршылар,
жонглерлер мен арнайы жаттықтырылған
иттер өз өнерлерін паш етті. Цирк әртістерінің жол сандықтан шығарылған питон
жыланы — осы мейрамды ерекше
ұмытылмастай өтуіне үлкен әсерін
тигізді.
«Хан Шатыр» — семейный торговый
центр, где большое внимание уделяется
развлечениям и отдыху детей разного
возраста. 3 ноября в атриуме торгового
центра для деток выступали артисты
Столичного цирка города Астаны!
Маленьких гостей развлекали фокусникиллюзионист, жонглеры, дрессированные собачки. Поистине незабываемым праздник сделала змея — питон,
которую циркачи неожиданно достали из
чемодана!
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Біздің сауда орталығымызда балалар мен
ересектерге арналған әлемдік
брендтердің стилді киімдері жинақталған.
Қараша айының 10 жұлдызында балалар
киімі жинағының Kids Fashion Show атты
көрсетілімі өтті. Онда қазақстандық
дизайнерлер киім топтамасы, сонымен
қатар TERRANOVA, LC WAIKIKI, NAME IT,
ACOOLA, NEXT, DEFACTO және «Детский
мир» дүкендерінің стилді балалар киімі
үлгілері көрсетілді. Сіздерді «Хан
Шатыр» СОСО-да сауда жасауға
шақырамыз!
В нашем торговом центре собраны
мировые бренды стильной взрослой и
детской одежды. 10 ноября прошел
детский модный показ Kids Fashion Show,
на котором были продемонстрированы
коллекции одежды казахстанских
дизайнеров, а также стильные детские
образы от TERRANOVA, LC WAIKIKI,
NAME IT, ACOOLA, NEXT, DEFACTO и
«Детский мир». Ждем вас на шопинг в
ТРЦ «Хан Шатыр»!

33

17 жəне 18 қарашада «Хан Шатыр» СОСО-ғындағы
күндер шын мəнінде отбасылық болды. Nova City
компаниясының ребрендингін өткізу кезінде
атриумда отбасының барлығына арналған арнайы
уақыт өткізетін үлкен орындары жайылды.
Жүлделі сауық бағдарламалары, квесттер,
шығармашылық алаңдар, «Ойыншықтарды көркем
суреттеу», «Шарларды модельдеу», «Слайм»
мастер-кластары, құрылыс тақырыбындағы
интерактивті ойындар күні бойы қонақтарды
қуантты. Ал кеш концертпен жалғасты.

17 и 18 ноября в ТРЦ «Хан Шатыр» были
поистине настоящими семейными днями. В
честь переименования компании Nova City в
атриуме «развернулся» большой уголок досуга
и отдыха для всей семьи. Развлекательная
программа с призами, квесты, творческие
уголки, мастер-классы «Роспись игрушек»,
« Мо делир ован ие из ша р ов» , «Сл а йм »,
интерактивные игры, посвященные
строительной тематике, радовали гостей на
протяжении дня, а вечером состоялся концерт.
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24 қарашада сауда орталығымыздың кішкентай
қонақтарына арналған «Космосқа саяхат» атты
интерактивті ойын-сауық бағдарламасы өтті. Кішкентай
келермендерімізді келесі қызықты шараларымызда
күтеміз.
24 ноября для маленьких гостей торгового центра прошла
детская интерактивно-развлекательная программа
«Космические приключения». Детки поучаствовали в
творческом флешмобе. Ждем наших маленьких
посетителей на следующих веселых мероприятиях.
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«Хан Шатыр» СОСО сіздерді әрқашан жаңа науқандармен және сыйлықтармен
қуантып отырады. 16 қарашада Best of Khan Shatyr — «Хан Шатыр үздігі»
науқанының ашылуы болды. Өзіңіздің сүйікті дүкеніңізге, рестораныңызға
немесе қызметке атриумның бірінші қабатында орналасқан промо-үстелге
келіп дауыс беріңіз де, «Хан Шатыр» СОСО-ның кез-келген дүкеніне 100 000
теңгелік үш шопинг-сертификатының біреуін ұтып алыңыз. Науқан 27
желтоқсанға дейін жалғасады, ал басты ұтыс 28 желтоқсанда болады. Дауыс
беріңіздер!

ТРЦ «Хан Шатыр» всегда радует вас новыми акциями и подарками. 16 ноября
состоялось открытие новой акции Best of Khan Shatyr — «Лучшее в Хан Шатыр».
Приходите, голосуйте за свой любимый магазин, ресторан или сервис на
промостойке в атриуме первого этажа, и вы можете выиграть один из трех
шопинг-сертификатов на сумму 100 000 тенге в вашем любимом магазине ТРЦ
«Хан Шатыр». Акция продлится до 27 декабря, а главный розыгрыш состоится
28 декабря. Голосуйте!
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«Альпика-Сервис»

«Роза Хутор»

Skypark AJ Hackett Sochi

Ќызыл Алаѕ баурайындаєы
Жаѕа жылдыќ мейрамдар
Новогодние праздники на склонах Красной Поляны
Жаңа жыл — отбасымен бірге өткізетін ғажайып уақыт.
Қызыл Алаң — танымал тау туризмінің және тау
шаңғысы спортының орталығы болғандықтан, жаңа
жылдық демалыстарды жақындарыңызбен өткізуге
арналған керемет кешен.
Белсенді демалысты күндеріңізді қарлы-мұзды
трассалы ХХІІ қысқы Олимпиада ойындары өтетін
таулы кластерда өткізіңіздер. Қызыл Алаң баурайының
құламасынан шаңғы теуіп, шана мен сноубордта
отбасыңызбен сырғанау кезінде көркемдікті сезіне
аласыз.
Мұнда ең үздік туристтік кешендер салынған - шаңғыбиатлондық кешен «Лаура», таулы парк «АльпикаСервис», әрмезгілді шипажай «Горки Город» мен оның
құрамындағы «Горная Карусель», «Роза Хутор» таулы
шаңғы тебетін кешені.

Хребет Аибга

Новый год — волшебное время, когда хочется
больше быть с семьей. Красная Поляна — это
отличное место для зимних новогодних каникул с
родными, ведь это самый известный центр горного
туризма и горнолыжного спорта.
Проведите дни активного отдыха на снежноледовых трассах горного кластера XXII зимних
Олимпийских игр. Почувствуйте прелесть спуска
на лыжах по склонам Красной Поляны,
покатайтесь с семьей на сноубордах и санях.
Здесь построены лучшие туристические
комплексы — лыжно-биатлонный комплекс
«Лаура», горный парк «Альпика-Сервис»,
всесезонный курорт «Горки Город» и в его составе
«Горная Карусель», горнолыжный комплекс «Роза
Хутор».

Rixos Krasnaya Polyana Sochi

Ал отбасыңызбен бірге тұратын және демалатын
ең элиталы Rixos Krasnaya Polyana Sochi қонақ үйі
бар. Бұл биіктігі 960 метрлік бес жұлдызды
премиум-класстағы қонақ үй. Беделді әлемдік
World Ski Awards нұсқасы бойынша «Үздік таушаңғысы қонақ үйі Ресей-2017» сыйлығының
иегері. Rixos Krasnaya Polyana Sochi белсенді
туристерге арналған және Кавказ тауларын
көретіндей етіп салынған заманауи нөмірлері
жоғары деңгейдегі сервисті ұсынады,
Гастрономиялық таңдаулы еуропалық, түрік,
итальян астары, SPA-орталығы, Rixos Royal SPAбассейні, фитнес-залы, түрік хаммамдары,
балалар клубы Rixy Club, конференц-залдары —
бұл ең жақсы қонақ үй курорты Қызыл Алаң!

Rixos Krasnaya Polyana Sochi

А остановиться с семьей для проживания и отдыха
можно в самом элитном отеле Rixos Krasnaya
Polyana Sochi. Это пятизвездочный отель премиумкласса на высоте 960 м. По версии престижной
мировой премии World Ski Awards это «Лучший
горнолыжный отель России-2017». Rixos Krasnaya
Polyana Sochi ориентирован на активных туристов
и предлагает высокий уровень сервиса в
роскошных современных номерах с видом на
Кавказские горы. Гастрономические изыски
европейской, турецкой, итальянской кухонь, SPAцентр Rixos Royal SPA с бассейном, фитнес-залом,
турецким хаммамом, детский клуб Rixy Club,
конференц-залы — все это в самом лучшем отеле
курорта Красная Поляна!

«Горки Город»

Rixos Krasnaya Polyana Sochi
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Город Сочи

Сочи қаласында қыс мезгіліндегі Қара теңіз
жұмсақ бризінің балғындығын сезініңіз! Сочидің
тамаша кейіпін көруге болатын 30 метрлік қарау
мұнаралары Ахун тауында орналасқан.
Сочи Олимпиадасы паркіндегі «Фишт» стадионы,
«Большой», «Айсберг» мұз сарайлары, «АдлерАрена» коньки тебу орталығы орналасқан.
Сайрауық субұрқақтары бар ғажайып қойылымды
көре аласыздар.
Сочи — Ресейдегі бір уақытта қысқы және жазғы
курортта демалуға болатын жалғыз орын.

Гора Ахун

После зимней свежести ощутите мягкий бриз
Черного моря в городе Сочи!
Шикарный вид на Сочи открывается с 30-метровой
смотровой башни, находящейся на горе Ахун.
В Олимпийском парке Сочи расположены стадион
«Фишт», ледовые дворцы «Большой», «Айсберг»,
конькобежный центр «Адлер-Арена».
Посетите грандиозное представление поющих
фонтанов.
Сочи — единственное место в России, где
одновременно можно отдохнуть на зимнем и
летнем курорте.

Стадион «Фишт»

Поющие фонтаны
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Поющие фонтаны

Отдел продаж
Туран 37/9, Блок Б
8 (7172) 61 31 27; 8 (7172) 61 31 28
www.semboldevelopment.com

АЛДАМШЫ ЖЕТІ ЖҰПТЫҢ

ТОЛЫҚ

ШЕРТКІШ ПЕН 4 ӘМІРЛІК

1941 жыл. Соғыстың басы. Ашық
теңіздегі бүлік. Тұтқындар мен
кұзетшілердің бір-біріне жылдар
бойы өшпенділіктері жиналған.
Бұл жек көрушілік шегіне жетті.
Кемедегі тұтқындардың бүлігі
екі есе қорқынышты. Соңында
бір жаудың пайда болуы бәрін
өзгертеді.

Сұлулық ханшайымының
жасөспірім қызы — толық денелі.
Анасы ма әлде қызынаң ба,
кімнің бұл жайлы көбірек
ұялатынын айту қиын. Бұған
қарсы сезіммен қызы сән
байқауына қатысады. Ол
байқауда бұрын анасы жеңімпаз
атанған болатын. Оның батылдығына қаланың басқа да
қыздары қосылды…

Жас Клара Рождествоға ерекше
сыйлыққа ие болады. Ол ғажайып
саяхатқа аттанады: Қар Әлемі,
Гүлдер Әлемі және Тәттілер Әлемі.
Оған төртінші әмірлікке де бару
керек. Ол жерде аса қауіпті
Тышқандар Патшасы басшылығындағы тышқандар әскерімен
кездеседі

СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ

1941 г. Начало войны. Бунт в
открытом море. Ненависть
заключенных и охранников друг
к другу копится десятилетиями.
Эта ненависть переполняет
людей. Бунт заключенных на
корабле страшен вдвойне. Все
изменится, когда людей
объединит общий враг.

ПЫШКА
Дочь-подросток бывшей
королевы красоты — пышка.
Сложно сказать, кто больше
комплексует по этому поводу —
мама или дочь. Из чувства
протеста дочь принимает
участие в конкурсе красоты, в
котором много лет назад
победила ее мама. Ее примеру
последовали другие юные
жительницы города…
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ЩЕЛКУНЧИК И 4 КОРОЛЕВСТВА
Юная Клара получает необычный
подарок на Рождество. Она
отправляется в захватывающее
путешествие по загадочным
местам: Стране Снегов, Стране
Цветов и Стране Сладостей. Ей
нужно попасть и в четвертое
королевство, где она столкнется с
армией мышей во главе с
невероятно опасным Мышиным
Королем.

ӨРМЕКШІ-АДАМ: БҮКІЛ
ӘЛЕМДЕР АРҚЫЛЫ
Бұл оқиға ұмытылмас Питер
Паркер жайлы. Ол ғашық болып,
қаланы бірнеше рет құтқарған.
Ал зәуілім коллайдердің жұмысы
кезінде өзге әлемге өтетін
терезе ашылса не болады?
Өрмекші-адам қандай болады
онда? Әр әлемде өзінің Өрмекшіадамдары болуы мүмкін. Ал
күндердің күнінде оларға
жеңілмеген жауға қарсы бірігуге
тура келеді.
ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ
Это история о незабываемом
Питере Паркере. Он влюбился,
спасал город снова и снова. Что
если в результате работы
гигантского коллайдера
откроется окно из одного
измерения в другое? Каким
будет Человек-паук тогда? В
разных Вселенных могут быть
разные Люди-пауки. Однажды
им придется собраться для
борьбы с непобедимым врагом.

СВАДЬБА.КЗ

ЖЫРТҚЫШ ҚАЛАЛАР ТАРИХЫ

Бойдақ өмірге әбден үйренген
Тәуекел өз отбасының қысымымен үйленуі тиіс. Тек кімге?
Көрікті-актер жігіттің жүрегіне
кемінде екі қыз үміткер. Бақытын
қолына қондырмастан бұрын
Тәуекелге сенімді достарымен
бірге түрлі түрлі қызықты оқиғаларды бастан кешіріп, салмақты
шешімдерді жасап үйренуі керек.

Адамзат Апокалипсистан кейін тірі
қалып, жаңа жағдайдағы тіршілікке
үйреністі. Қуат үшін үлкен мегаполистер кішкентай қалаларды
жұтуда. Том — Лондоннан келген
іскер, Эстер — қаласын жыртқыш
басып алған бүлікші жұмбақ қыз.
Осы екеуінің кездесуі әлемнің
кейіпін мәңгі өзкертеді.

СВАДЬБА.КЗ

ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ
Человечество выжило и адаптировалось к новым условиям
существования после Апокалипсиса. Гигантские движущиеся
мегаполисы поглощают маленькие
города ради ресурсов. Том —
благополучный парень из Лондона,
Эстер — загадочная бунтарка, чей
город захватил сильный хищник. Их
встреча изменит облик этого мира
навсегда.

Легкомысленный и привыкший к
холостяцкому образу жизни
Тауекел под напором семьи
вынужден жениться. На сердце
красавца-актера претендуют как
минимум две девушки. Вместе с
верными друзьями Тауекелю
предстоит пережить массу
приключений, научиться делать
серьезный выбор и повзрослеть,
прежде чем обрести счастье.
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