МАЗМҰНЫ
СОДЕРЖАНИЕ

На обложке: Иван и Лилия Пыхаревы,
победители конкурса на лучшее фото
Макияж: INGLOT, 1 этаж
Укладка: ELITTE, 1 этаж
Фотограф: Ли Ен Сан
На моделях представлен бренд BRUX

ROUGE ALLURE
LIQUID POWDER
В MON AMIE
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Қымбатты оқырмандар!
Ең шабыттандыратын және әдемі уақыт — күз келді. Көптеген адамдар, оқиғалар, ойын-сауық, білім туралы жаңалықтарды сағынған шығар деп ойлаймыз. Күзде жоспарлар туралы ойланып, күнделіктерге қарап, жылдың соңына дейін не істеу керек
екендігі туралы тізім жасауға ниет пайда болады.
Қазан айындағы нөмірде біз сіздер үшін көптеген пайдалы дүниелерді жинауға, сондай-ақ кейбір қорытындылар шығаруға
тырыстық. Жаңа маусым қарсаңында киім мен аксессуарлардың
өзекті трендтері таңдалды. Біз сән тарихы туралы айтатын
жаңа айдар аштық, сән индустриясының танымал сөздерінің
пайдалы сөздігін дайындадық. Сондай-ақ, біз редактор бағанын
іске қостық, онда біз әртүрлі тақырыптар туралы ойларымызбен бөлісеміз. Күз көптеген адамдар үшін оқу жылының басталуымен байланысты болғандықтан, MARWIN дүкенімен бірге біз
сізге кітап бестселлерлерін ұсындық, сонымен қатар парфюмерия мен косметика саласындағы жаңалықтармен қуанттық.
Жайлы мекемелерге шолу, байқаулар туралы есеп, сіздің пікірлеріңіз және пайдалы қызметтер бойынша гид сізді жаңа
нөмірдің беттерінде күтеді.

OSTIN KIDS

Оқудың жағымды сәттері!
MEXX

OSTIN KIDS

ПАРФЮМ MARC JACOBS В MON AMIE

Нөмірді шығаруға атсалысқандар:
Над номером работали:
Анна Русакова, Юлия Дериглер,
Данияр Акчурин, Айгерим Карсон,
Дастан Бактияров, Асылбек Жанкылыш
Дизайн: Дарья Онучка
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РЕДАКЦИЯДАН
ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие читатели!
Пришло самое вдохновляющее и красивое время — осень. Думаем, что многие соскучились по новостям, событиям, развлечениям, знаниям. Осенью появляется желание подумать над
планами, заглянуть в свой ежедневник, составить список того,
что нужно успеть до конца года.
В октябрьском номере мы постарались собрать для вас много
полезного, а еще подвести некоторые итоги. В преддверии нового сезона подобрали актуальные тренды одежды и аксессуаров. Открыли новую рубрику, в которой будем рассказывать об
истории моды, подготовили полезный словарь популярных слов
из fashion-индустрии. А еще мы запустили колонку редактора,
в которой будем делиться размышлениями на самые разные
темы. Так как осень ассоциируется у многих с началом учебного года, совместно с магазином MARWIN мы представили вам
книжные бестселлеры, а еще порадовали вас новинками в сфере
парфюмерии и косметики.
Обзор уютных заведений, отчет о конкурсах, ваши отзывы и
гид по полезным услугам ждут вас на страницах нового номера.
Приятных минут чтения!
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1 ЭТАЖ

LIFE TIME ТАŒÄАÓÛ / ВÛÁОР LIFE TIME

ALDO ACCESSORIES

КӨŒ²Л-К‡Й:
ҚАЗАН
Уақыт бір орнында тұрмайды! Әр маусым
сайын қызықты жаңалықтар пайда болады.
Бұл жаңа гаджеттер, сән үрдістерінің пайда
болуы және әлемдік beauty-трендтер. Күзде жаңа топтамалардың уақыты басталады.
Біреу маусымды үмітпен күтеді, ал біреу не
кию керек, не сатып алу қажет, нені алып
тастау керектігін ойлайды. Барлық трендтерден қалмай және хабардар болу үшін
біз сіздерге айдың ең танымал өнімдерін
таңдауға шешім қабылдадық. Сіздерді
оңай қызықты нәрсе табатын «Хан Шатыр»
СОО-ға шақырамыз.

НАСТРОЕНИЕ:
ОКТßБРÜ

APPLE IPAD PRO 2020 128GB В SULPAK

ACCESSORIZE

CHARLES&KEITH

МАСЛО «ИММОРТЕЛЬ» ОТ L’OCCITANE

HAMILTON H24551131 В SWISS TIME
ХАРАРИ Ю.Н «HOMO DEUS.КРАТКАЯ
ИСТОРИЯ БУДУЩЕГО»
В MARWIN

Время не стоит на месте! С каждым сезоном появляется все больше интересных новинок. Это и новые гаджеты, и
зарождение модных тенденций, и мировые beauty-тренды. Осенью как раз
начинается время новых коллекций.
Кто-то ждет сезона с предвкушением,
а кто-то задумывается: что надевать,
что покупать, что убрать. Чтобы успевать за всеми трендами и быть в курсе
событий, мы решили сделать для вас
подборку самых популярных товаров
месяца. Приглашаем вас в ТРЦ «Хан
Шатыр», где вы с легкостью найдете
что-нибудь интересное.

PANDORA

CARPISA

ACCESSORIZE
LANCOME LA NUIT TRESOR NUDE В MON AMIE

TIMBERLAND

INGLOT
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ACCESSORIZE

СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ МОККО ФРАППУЧИНО В
STARBUCKS
TOMMYXMERCEDES-BENZ ОТ TOMMY HILFIGER

ОÑЫ КҮÇДЕ НЕ КÈÞ КЕРЕК:
ÑІÇДІҢ БЕÉНЕҢІÇÃЕ АРНАЛҒАН
ÑªНДІ ШЕШІÌДЕР

БІÇ ТАЛҒАÌÌЕН ÆЫЛЫНАÌЫÇ
— ОÑЫ КҮÇДІҢ БАÑ КÈІÌДЕРІ

OSTIN

ЧТО НОСИТЬ ÝТОÉ ОСЕНЬÞ:
МОÄНÛЕ РЕØЕНИЯ ÄЛЯ ВАØИÕ ОÁРАÇОВ
Күздің келуі қара-сұр түс гаммасына ену деген сөз емес. Суық
мезгіл сәнді бейнелерге кедергі
емес, өйткені сіз қыста да жарқын
және стильді бола аласыз. Күз-қыс
2020 топтамаларынан өзекті және
стильді бейнелердің топтамасына
қарауды ұсынамыз.

ACCESSORIZE

С приходом холодов совсем необязательно облачаться в черно-серую гамму. Холодный сезон — не
помеха модным образам, ведь
можно оставаться ярким и стильным даже зимой. Предлагаем посмотреть на подборку актуальных
и стильных образов из коллекций
осень-зима 2020.

STRADIVARIUS

ÓТЕПЛЯЕМСЯ СО ВКÓСОМ —
ÃОЛОВНÛЕ ÓÁОРÛ ÝТОÉ ОСЕНИ
Бүгінгі таңда бас киімдер суық
мезгілдің ыңғайсыз атрибуты
болудан қалды. Бас киіміңізді
өзіңіздің күзгі бейнеңізге айтарлықтай қосымша етіп жасаңыз.

Сегодня шапки перестали быть
неудобным атрибутом холодного
времени года. Превращайте свой
головной убор в весомое дополнение к вашему осеннему образу.

BERSHKA

ACCESSORIZE
TIMBERLAND
MANGO

ACCESSORIZE

OSTIN KIDS
TIMBERLAND
MANGO

TOMMY HILFIGER

KOTON

BERSHKA

NEXT

NEW YORKER

STRADIVARIUS
NEXT
NEW YORKER
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FASHION-СӨЗДІГІ:
СІЗ БІЛМЕЙТІН ТЕРМИНДЕР

Лоферлер — басы дөңгелек жұмсақ аяқ киім.
Кейде оларда қылдар болады. Олар мокасиндерге ұқсайды, бірақ соңғыларынан айырмашылығы, олардың өкшесі бар.

FASHION-СЛОВАРЬ: ТЕРМИНЫ, КОТОРЫЕ ВЫ МОГЛИ НЕ ЗНАТЬ
Сән индустриясы қарқынды дамып келеді. Блогерлердің аузынан біз күн сайын жаңа атауларды
естиміз, оларды қалай шатастырмауға болады?
Біз кейбір танымал сөздердің мағынасын нақтылау мақсатында сіз үшін кішкене сән сөздігін жасауды ұйғардық.

STRADIVARIUS

Багет сөмкесі —
тік бұрышты немесе сопақша пішінді, иыққа қысқа
бауы бар мықты
сөмке.

MANGO

Cумка-багет
—
каркасная устойчивая сумка прямоугольной или
овальной формы с
коротким ремешком на плечо.

Джоггерлер
—
кең спорттық шалбар. Бұл шалбардың
ерекшелігі
— белдегі және
тобықтағы жұмсақ
серпімді резеңкелері бар.

Джоггеры — широкие спортивные
брюки свободного кроя. Отличительная черта этих
брюк — мягкая
резинка на талии
и на щиколотках.
Бомбер — серпімді резеңке ендірмесі бар қысқартылған жеңіл
сыдырмалы куртка. Бомберлар
екінші дүниежүзілік соғыс кезінде
американдық ұшқыштардың курткаларына ұқсатып жасалған.
Бомбер — укороченная легкая
куртка на молнии с эластичными
вставками-резинками. Бомберы
были созданы по подобию курток
американских летчиков во время
Второй мировой войны.

DEFACTO

Лоферы — мягкие туфли без шнурков с круглым носом. Иногда на них расположены кисточки. Напоминают мокасины, но в отличие от
последних, имеют каблук.

Индустрия моды стремительно идет вперед. Из
уст блогеров мы слышим все новые и новые названия, как в них не потеряться? Мы решили создать для вас небольшой fashion-словарь, чтобы
прояснить значение некоторых популярных слов.
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Mom jeans, мом
джинсы — бұл
80-ші жылдары
сәнге айналған
жоғары
белді
джинсы.
Олар
бос түзу пішінге
ие. Жамбастың
пішінін білдіртпейді.
Mom jeans, джинсы мом — это
джинсы с высокой посадкой на
талии, вошедшие
в моду в 80-х годах. Имеют свободный прямой
крой. Не акцентируют
линию
бедра.

Боди — дененің жоғарғы бөлігін жабатын тығыз тұратын киім
түрі. Ол купальник түрінде жасалады және іш киімнің орнына
да, сыртқы киімнің жиынтығы
ретінде де киіледі.
PENTI

MANGO

Бермудтар — тізеге дейін
немесе сәл төменірек кесілген кең шортылар.
Бермуды — широкие шорты свободного кроя до колен или немного ниже.

ZARA WOMAN
BERSHKA

Сабо — бұл артқы жағы жоқ
жазғы аяқ киім, басы дөңгелек биік платформада.
Сабо — летняя обувь без
задника, на высокой платформе с круглым носом.

CHARLES&KEITH

MASSIMO DUTTI

Челси — бұл былғары аяқ киім, тобыққа
дейін, жұқа табаны
және бүйірлерінде
резеңке ендірмелері
бар.
Челси — кожаные ботинки высотой до лодыжки, с тонкой подошвой и прорезиненными вставками по бокам.

Боди — вид обтягивающей
одежды, закрывающей верхнюю часть туловища. Выполнен
в виде купальника и носится
как вместо нижнего белья, так и
в качестве верхнего комплекта
одежды.

Броги — бұл ағылшын стиліндегі сәндік перфорациясы
бар туфли, бәтеңке.
Броги — это туфли, ботинки с декоративной перфорацией в английском стиле.
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RESPECT

БІР НӘРСЕНІҢ ТАРИХЫ / ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЕЩИ

ТРЕНЧ ҚАЛАЙ ПАЙДА БОЛДЫ:
КЛАССИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ
КАК ПОЯВИЛСЯ ТРЕНЧ:
КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ
Классикалық тренч — бауы, түймелері,
манжеттері мен жағасы бар ақшыл және
құм түсті екі қабатты плащ. Тренч жасау
идеясы Томас Берберриге қатысты. Ол
тығыз су өткізбейтін материал — габардинді ойлап тапты, содан кейін әскер қажеттіліктері үшін жарты миллионнан астам
жеңіл және су өткізбейтін жамылғыларды
шығарды.
Плащтар жеңіл және ыңғайлы болды және
әскери адамдарға бірден ұнады. Олар плащтарды trench coat немесе «траншеялық
пальто» деп атай бастады. Содан кейін Томас Берберри өз брендін жасап және модельді тігудің алтын стандартын орнатты.

ARMANI
EXCHANGE

Бірте-бірте тренч әскери гардеробтан азаматтық гардеробқа өтті. Оны Марлен Дитрих, Элизабет Тейлор шебер киген. Онымен Софи Лорен, Одри Хепберн, Бриджит Бордо, Мэрилин Монро, Катрин Денев экранға
шықты. Тренчтерді богема, саясаткерлер, студенттер
киді.
2000 жылдары тренчтерге жаңа дем берілді. Британдық Burberry сән үйі әр түрлі стильдердің элементтерін енгізе отырып, тағы да тренчтер жинағын шығара
бастады.
Бүгінгі таңда тренч әлемдегі ең танымал дүкендерде
ұсынылған. Бұл күзге арналған ыңғайлы, жеңіл, су өткізбейтін гардероб элементі.

ZARA WOMAN

Постепенно тренч перешел из военного гардероба
в гражданский. Его искусно носили Марлен Дитрих,
Элизабет Тейлор. На экранах в нем появлялись
Софи Лорен, Одри Хепберн, Бриджит Бордо, Мэрилин Монро, Катрин Денев. Тренчи носили богема,
политики, студенты.
В 2000-х годах в тренчи вдохнули новую жизнь.
Британский модный дом Burberry снова начал выпускать коллекции тренчей, привнося элементы
разных стилей.
Сегодня тренч представлен в самых популярных
магазинах мира. Это удобный, легкий, непромокаемый элемент гардероба на осень.

Источник: Internet
STRADIVARIUS

Классический тренч — двубортный плащ бежево-песочного
цвета с ремешком, пуговицами, манжетами и воротником.
Идею создания тренча приписывают Томасу Берберри. Он
изобрел плотный водонепроницаемый материал — габардин,
а позже из него выпустил более полумиллиона легких и непромокаемых плащей для нужд армии.
Плащи были легкими и удобными и сразу понравились военным. Они стали называть плащи trench coat, или «траншейное
пальто». Тогда Томас Берберри основал свой бренд и установил золотой стандарт пошива модели.
MASSIMO
DUTTI
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MASSIMO
DUTTI

STRADIVARIUS

MANGO

MANGO

ZARA WOMAN

LICHI

15

ZARA WOMAN

ХОШ ИІСТЕР ПАЛИТРАСЫ:
ПАРФЮМЕРИЯНЫҢ ЖАҢАСЫ
ПАЛИТРА АРОМАТОВ:
НОВИНКИ ПАРФЮМЕРИИ
Адамнан шыққан хош иіс ол туралы көп нәрсені айта алады.
Теңіз, цитрус жазғы балғын хош
иістерін жылу және қуат беретін
дәмді, тартымды композициялармен алмастырғың келеді.
Парфюмді қалай дұрыс таңдауға болады? Парфюмде хош иісті
композицияның ең үлкен пайызы
бар: 15-дан 30%-ға дейін. Парфюмерленген иіс суында сығындының концентрациясы сәл аз:
10-нан 20%-ға дейін. Иіс су құрамында 4-тен 10%-ға дейін хош
иісті сығынды бар.

CH BEASTS CAROLINA HERRERA,
MON AMIE

Аромат, исходящий от человека,
способен многое о нем рассказать. Летнюю свежесть морских,
цитрусовых ароматов хочется сменить пряными, терпкими
композициями, дарящими тепло
и энергию. Как выбрать правильно парфюм? Духи содержат самый большой процент ароматической композиции: от 15 до 30%.
В парфюмированной воде концентрации экстракта немного
меньше: от 10 до 20%. Туалетная
вода содержит от 4 до 10% ароматического экстракта.

EMPORIO ARMANI IN LOVE WITH
YOU FREEZE, BEAUTYMANIA
Әйелдерге арналған
Жоғарғы ноталары: бергамот, шие,
мандарин, алмұрт
Ортаңғы ноталары: араб ақжұпары,
сәлдегүл, лалагүл
Негізгі ноталары: ақжұпар, пачули,
ветивер, ақ жұпар су, ағаш иісі ноталары
Женские
Верхние ноты: бергамот, вишня,
мандарин, груша
Средние ноты: арабский жасмин,
пион, ландыш
Базовые ноты: жасмин, пачули, ветивер, белый мускус, древесные ноты

Мужские
Верхние ноты: черный перец, ангелика, ягоды можжевельника
Средние ноты: лист фиалки, пихтовый бальзам, водные ноты
Базовые ноты: кашмирское дерево,
мадагаскарская ваниль, лабданум

Ерлерге арналған
Жоғарғы ноталары: лайм эссенциясы, зімбір, мандарин, алма
Ортаңғы ноталары: лаванда, сәлбен,
бурбон герані, кардамон
Негізгі ноталары: қантталған каштан,
ағашты амбра, гуаяк, бурбон ванилі
Мужские
Верхние ноты:эссенция лайма, имбирь, мандарин, яблоко
Средние ноты: лаванда, шалфей,
бурбонская герань, кардамон
Базовые
ноты:
засахаренный
каштан, древесная амбра, гуаяк,
бурбонская
ваниль

JEAN PAUL GAULTIER SO SCANDAL,
MON AMIE

MISS DIOR ROSE N ROSES, MON AMIE

Ерлерге арналған
Жоғарғы ноталары: қара бұрыш, ангелика, арша жидектері
Ортаңғы ноталар: шегіргүл жапырағы, майқарағай бальзамы, су ноталары
Негізгі ноталары: кашмир ағашы,
мадагаскар ванилі, лабданум

EMPORIO ARMANI STRONGER
WITH YOU FREEZE,
BEAUTYMANIA

Әйелдерге арналған
Жоғарғы ноталары: бергамот, қазтамақ,
итальян мандарині
Ортаңғы ноталары: грас раушаны, дамаск раушаны
Негізгі ноталары: ақ жұпар су

Әйелдерге арналған
Жоғарғы ноталары: апельсин түсі, таңқурай
Ортаңғы ноталары: сүт, тубероза
Негізгі ноталары: ақжұпар

Женские
Верхние ноты: бергамот, герань, итальянский мандарин
Средние ноты: грасская роза, дамасская
роза
Базовые ноты: белый мускус

цвет

Женские
Верхние ноты: апельсиновый
(флердоранж), малина
Средние ноты: молоко, тубероза
Базовые ноты: жасмин

DIOR HOMME IM YOUR MAN, BEAUTYMANIA
Ерлерге арналған
Жоғарғы ноталары: бергамот, алқызыл бұрыш,
элеми
Ортаңғы ноталары: пачули, атлас балқарағайы,
кашмир ағашы
Негізгі ноталары: ақ жұпар су, таити ветивері
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Мужские
Верхние ноты: бергамот, розовый перец, элеми
Средние ноты: пачули, атласский кедр, кашмирское дерево
Базовые ноты: белый мускус, таитянский ветивер

MON GUERLAIN BLOOM OF ROSE,
MON AMIE

MON GUERLAIN BLOOM OF ROSE,
MON AMIE

Әйелдерге арналған
Жоғарғы ноталары: алмұрт, бергамот,
болгар раушаны
Ортаңғы ноталары: түрік раушаны,
ақжұпар, лаванда
Негізгі ноталары: ваниль, пачули, сандал

Женские
Верхние ноты: груша, бергамот, болгарская роза
Средние ноты: турецкая роза, жасмин, лаванда
Базовые ноты: ваниль, пачули, сандал
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1.

2.

3.

MUST HAVE ЌАЗАН:
ЌЫЗЫЛ ДАЛАП ТОПТАМАСЫ

4.

MUST HAVE НА ОКТЯБРЬ: ТОП КРАСНЫХ ПОМАД
Қызыл ерін далабы гардеробтағы кішкентай қара көйлек сияқты: бұл сұлулық
әлеміндегі мәңгілік классика. Күз — бұл
қызғылт реңктердің үйлесімділігі. Қызыл далап таңдайтын нағыз уақыт. Біз
қызыл түс реңіндегі далаптардың жаңа
өнімдеңр мен бестселлерін жинадық.

14.

13.

12.
11.

10.

Красная помада, словно маленькое
черное платье в гардеробе: это вечная классика в мире красоты. Осень
— медно-багряная россыпь оттенков.
Самое время для выбора красной помады. Мы собрали новинки и бестселлеры помад любого оттенка красного.

1. BRONZER ДАЛАБЫ, MAC
MAC жүйесіндегі жаңалық: соңғы 3 түрі бар қызыл реңктер.
Новинка в MAC: знойные оттенки красного с 3 видами финиша.
2. ROUGE PUR COUTURE THE SLIM YVES SAINT LAURENT, MON AMIE
Таза нәтижеге қол жеткізу үшін бай түсті және ыңғайлы стик формасы бар 24 сағатқа дейін тұрақты
ерін далабы.
Стойкая до 24 часов помада с насыщенным цветом и удобной формой стика для аккуратного результата.
3. PURE COLOR ENVY MATTE ESTÉE LAUDER, MON AMIE
Жеңіл кремді құрылым күңгірт, қаныққан далап.
Матовая, насыщенная помада с невесомой кремовой текстурой.
4. PUPA VOLUME ДАЛАБЫ, MON AMIE
Ерін көлемінің ұлғаюына ықпал етеді. Бай түс береді.
Способствует увеличению объема губ. Придает насыщенный цвет.
5. КҮҢГІРТ HD-ЕРІН ТИНТІ, INGLOT
Ерінге 6 сағатқа дейін тұрақты, жарқын реңк. Ерінді құрғатпайды.
Стойкий, яркий оттенок до 6 часов на губах. Не сушит губы.
6. MODERN MATTE SHISEIDO, MON AMIE
Ерін далабының күңгірт, жеңіл формуласы ерінде еріп, опаның өте жұқа қабатына айналады.
Матовая невесомая формула помады буквально тает на губах, превращаясь в сверхтонкий слой
пудры.
7. ROUGE G DE GUERLAIN ЕРІН ДАЛАБЫ, BEAUTYMANIA
Бір ерін далабындағы ерекше ерін макияжы: реңк пен құрылымды, содан кейін жеке қорабын
таңдаңыз.
Уникальный макияж губ в одной помаде: выберите оттенок и текстуру, а затем свой личный футляр.
8. GOSH ДАЛАБЫ VELVET TOUCH LIPS MATT, MON AMIE
Кремді құрылым жеңіл, айқын қолдануға мүмкіндік береді және қарқынды таза күңгірт түске кепілдік береді.
Кремовая текстура обеспечивает легкое, четкое нанесение и гарантирует интенсивный чистый
матовый цвет.
9. GIVENCHY LE ROUGE, MON AMIE
Атласты күңгірт әсері және тығыз жабыны бар аңызға айналған Givenchy ерін далабы.
Легендарная помада Givenchy с сатиново-матовым эффектом и плотным покрытием.
10. САТИН ДАЛАБЫ, INGLOT
Күңгірт және атласты құрылымы бар жұмсақ формула.
Мягкая формула с матовым финишем и сатиновой текстурой.
11. ALWAYS ON LIQUID LIPSTICK SMASHBOX ДАЛАБЫ MON AMIE-де
Ерінге тегістік беретін праймер-майы бар суға төзімді сұйық ерін далабы.
Водостойкая жидкая помада с праймером-маслом, который придает гладкость губам.
12. CLINIQUE POP LIP COLOUR ДАЛАБЫ + PRIMER BEAUTYMANIA-де
Бұл 2-уі 1-нде дейін: ерін далабының бай реңкі + ылғалдандыратын праймер.
Это 2 в 1: насыщенный оттенок помады + увлажняющий праймер.
13. L’ABSOLU ROUGE RUBY CREAM LANCOME ДАЛАБЫ, MON AMIE
Ультра пигменттелген ерін далабы қымбат лағыл жылтырымен 8 қызыл реңкте.
Ультрапигментированная губная помада в 8 красных оттенках с драгоценным рубиновым блеском.
14. CHANEL ROUGE ALLURE ДАЛАП-ОПАСЫ, BEAUTYMANIA
Күңгірт әрленген жеңіл, далап ерінге опа әсерін сыйлайды.
Легкая, невесомая помада с матовым финишем дарит ощущение пудры на губах.

9.
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8.

5.

6.
7.

ҮЙГЕ АРНАЛҒАН КИІМ:
ЖАЙЛЫЛЫҚ ПЕН ЫҢҒАЙЛЫЛЫҚ
Стиль — деген гардероб туралы
ғана емес, ол сіздің интерьеріңіздің,
макияжыңыздың, көңіл-күйіңіздің
егжей-тегжейі. Біздің кеңестер үй
киімінің стильді үлгілерін таңдауға
көмектеседі.
Үй аяқ киімі. Кәдімгі тәпішке жұмсақ түс реңкіндегі, атластан, былғарыдан, жүннен жасалған қарапайым модельдерді таңдаңыз.
Көйлектер. Сіздің әйелдік нәзіктігіңізді жұқа шілтерлі стильдегі ішкиімдік көйлектер көрсетеді. Суық
ауа райында олардың үстіне кашемир жемпірін киюге болады.
Халаттар. Жібектен, масатыдан,
атластан жасалған ақ, қара, сарғыш
түсті бір реңкті стиль модельдерін
таңдаңыз.
Пижамалар мен костюмдер. Қатаң
пижамалар мен атласты немесе жібектен жасалған костюмдер қарапайым түстермен заманауи көрінеді. 2020-да экзотикалық немесе
гүлді баспалар да танымал.
Сіз үйге арналған киімдерді ZARA,
ZARA HOME, OYSHO, INTIMISSIMI,
YAMAMAY, NEW YORKER, PENTI,
KOTON, LC WAIKIKI, DEFACTO,
TERRANOVA, LUX HOME, «Детский
мир», OSTIN, NEXT, EVIM дүкендерінен таба аласыз.

KOTON

OYSHO

ОДЕЖДА ДЛЯ ДОМА:
УЮТ И КОМФОРТ
OSTIN KIDS

PENTI

LC WAIKIKI

LC WAIKIKI
OYSHO

NEW YORKER

OYSHO

NEW YORKER

NEXT
OYSHO
«Детский мир»
TERRANOVA

«Детский мир»
ZARA HOME

20

OYSHO
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Стиль — это не только про гардероб,
он в деталях вашего интерьера, макияже, настроении. Наши советы помогут подобрать стильные модели
домашней одежды.
Домашняя обувь. Обычным тапочкам предпочтите однотонные модели в пастельных оттенках, из атласа,
кожи, меха.
Платья. Подчеркнут вашу женственность платья в бельевом стиле с тонким кружевом. В холодное время
поверх них можно надеть кашемировый свитер.
Халаты. Выбирайте стильные однотонные модели в белом, черном,
бежевом цветах, из шелка, велюра,
атласа.
Пижамы и костюмы. Современно
смотрятся строгие пижамы и костюмные комплекты из атласа или шелка в однотонном цвете. В 2020 также
популярны экзотические или цветочные принты.
Одежду для дома вы можете найти в магазинах ZARA, ZARA HOME,
OYSHO, INTIMISSIMI, YAMAMAY, NEW
YORKER, PENTI, KOTON, LC WAIKIKI,
DEFACTO, TERRANOVA, LUX HOME,
«Детский мир», OSTIN, NEXT, EVIM.

Абай: «Қара сөздер» Қазақ халық ертегілері үш тілде
Ұлы ойшылдың даналық
пен өмір философиясын
баяндайтын іргелі жұмысы. Барлық тұжырымдар
мен нұсқаулық пікірлер бүгінде өзекті. Кітап
сізді шынайы адамгершілік пен рухани құндылықтарға қайтарады.

Абай:
«Слова назидания»
Фундаментальное произведение
великого
мыслителя, в котором изложены мудрость и философия жизни. Все умозаключения и поучительные выводы актуальны и сегодня. Книга вернет вас к искреннему человеколюбию и нравственным ценностям.

Халық
ертегілерінің
беделі жарнаманы қажет етпейді — бұл даналық пен философияның сарқылмас көзі.
Қазақ
фолклорымен
танысу енді қалың жұртшылыққа үш тілде: қазақ, орыс, ағылшын
тілдерінде қолжетімді.

Казахские
народные сказки
на трех языках
Авторитет народных сказок не нуждается в рекламе — это неиссякаемый источник мудрости
и философии. Знакомство с казахским фольклором теперь доступно самой широкой публике
на трех языках: казахском, русском, английском.

КІТАÏ БЕÑТÑЕЛЛЕРЛЕРІ:
ОҚУҒА ЕҢ ТАНЫÌАЛ
Күзде бір кесе шай мен сүйікті кітабы бар
тыныш кештер болады. Біз кітап жанкүйерлеріне сатылым рекордтарын бұзатын

ең танымал туындыларды ұсынуға шешім
қабылдадық. Барлық кітап өнімдері 0-қабаттағы MARWIN дүкенінде ұсынылған.

Роулинг Дж. К.: «Гравити Фолз. Күнделік 3»
«Гарри Поттер және «Гравити Фолз» анимафилософтық тас» циялық сериясы — ең

Бұл кітап сиқыршылардың сиқырлы әлемі туралы бүкіл эпостың бастауы.
Кітап ар-намыс, махаббат,
шынайы достық пен адалдық туралы. Енді әлемдік
бестселлерлердің
бірі
қазақ тіліне аударылды!

Роулинг Дж. К.:
«Гарри Поттер и
Философский
камень»

танымал
жасөспірімдер жобаларының бірі.
Бұл сюжетте пайда болатын күнделік. Сізде
Гравити Фолз қаласының барлық құпиялары
туралы, оның сүйікті
кейіпкерлерімен бірге
бастапқы көзден білуге
ерекше мүмкіндік бар!

«Гравити Фолз. Дневник 3»

Эта книга — начало целой эпопеи о волшебном
мире магов. Книга о чести и достоинстве, любви,
настоящей дружбе и верности. Теперь один из мировых бестселлеров переведен на казахский язык!
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Мультсериал «Гравити Фолз» — один из самых
популярных подростковых проектов. Это тот самый дневник, который появляется в сериале.
Теперь у вас появилась уникальная возможность
узнать обо всех секретах городка Гравити Фолз
вместе с любимыми героями из первоисточника!

Лабковский М.: «Қалаймын жіне боламын.
Өзіңді қабылдау, өмірді сүю және бақытты
болу»

Харари Ю. Н.: «Sapiens. Адамзаттың
қысқаша тарихы»
Ақылды адам әлемді қалай жаулап алды? Басқа
түрлерге
не
болды?
Уақыт өте келе адамдар
бақытты бола ма? Бізді
қандай болашақ күтеді?
Барлық осы сұрақтарға
медиевист-тарихшы, тарих факультетінің профессоры Юваль Ной
Харари жауап береді.

Бақытты болу — бұл
шешім. Психолог Михаил
Лабковскийдің
өзін қалай түсінуге, үйлесімділікке ие болуға
және өмірден ләззат
алуға
үйрену
туралы кітабы. Кез-келген
қиын сұраққа ол әрқашан нақты жауап береді. Бұл кітап өзгеруді
қалайтын және дайын
адамдарға
арналған.

Харари Ю. Н.: «Sapiens. Краткая история
человечества»

Лабковский М.: «Хочу и буду. Принять себя,
полюбить жизнь и стать счастливым»

Как человек разумный сумел покорить мир? Что стало с другими видами? Становились ли люди с течением времени счастливее? Какое будущее нас
ожидает? На все эти вопросы отвечает автор бестселлера, израильский историк-медиевист, профессор исторического факультета Юваль Ной Харари.

Быть счастливым — это решение. Книга психолога Михаила Лабковского о том, как понять себя, обрести гармонию и научиться радоваться жизни. На любой самый сложный вопрос он всегда дает предельно ясный
ответ. Это книга для тех, кто хочет и готов меняться.

КНÈÆНЫЕ БЕÑТÑЕЛЛЕРЫ:
ÑАÌОЕ ÏОÏУЛßРНОЕ ДЛß ×ТЕНÈß
Осень располагает к безмятежным вечерам
с кружкой чая и любимой книгой. Мы решили предложить книжным фанатам самые по-

Ньюмарк Э.: «Жанға арналған тауық сорпасы:
101 күшті адамдар мен таңғажайып тағдырлар
туралы шабыттандыратын оқиға»
Бұл әлемдегі ең көп сатылатын кітаптардың бірі. Қиындықтар туындаған кезде біз
өзіміз ойлағаннан әлдеқайда күшті боламыз. Осы жинақтың шабыттандыратын
әңгімелері кез-келген қиындықты жеңуге көмектеседі.

Ньюмарк Э.: «Куриный
бульон для души: 101
вдохновляющая история о сильных людях и
удивительных судьбах»
Это одна из самых продаваемых книг в мире. Когда появляются трудности, мы гораздо сильнее, чем
о себе думаем. Вдохновляющие истории из этого
сборника помогут преодолеть любые испытания.

пулярные произведения, которые бьют рекорды по продажам. Вся книжная продукция
представлена в магазине MARWIN на 0 этаже.

Олкотт Л. М.: «Кішкентай әйелдер»
«Желмен кетті», «Миддлмарч», «Джейн Эйр», «Найзағай асуы», «Атаққұмарлық
жәрмеңкесі» романдарын
жақсы көретіндер үшін бұл
уақытты қуанышпен өткізудің тағы бір мүмкіндігі.
«Кішкентай әйелдер» –
Марч төрт апалы-сіңлілердің
азаматтық соғысы кезіндегі қиын тағдырлар туралы отбасылық дастаны.

Олкотт Л. М.:
«Маленькие женщины»
Для тех, кто любит романы «Унесенные ветром»,
«Миддлмарч», «Джейн Эйр», «Грозовой перевал»,
«Ярмарка тщеславия», это еще один шанс провести время с удовольствием. «Маленькие женщины» — семейная сага о тяжелых судьбах во времена гражданской войны четырех сестер Марч.
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БАЛАЛЫҚ ШАҚ ЕЛІ:
ТАНЫМАЛ ОЙЫНШЫҚТАРҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚ
СТРАНА ДЕТСТВА:
ГИД ПО ПОПУЛЯРНЫМ ИГРУШКАМ

ЕДИНОРОГ POOPSIE SURPRISE
UNICORN, «ДЕТСКИЙ МИР»

Қыздардың ең сүйікті ойыншықтарының бірі — сәнді шаштары бар
сұлу Poopsie. Жиынтықта мүйізді пырақтың арнайы азық-түлігі, сондай-ақ
оған қажетті керек-жарағы бар. Қуыршақтың ұзын түрлі-түсті шаштары
бар, оларға күтім жасау — нағыз рахат.

Одна из самых любимых игрушек девочек — красавица-единорожка Poopsie
с роскошными волосами. В комплекте специальная еда, которой вы можете накормить единорожку, а еще
аксессуары к ней. У куклы длинные
разноцветные волосы, ухаживать за которыми — настоящее удовольствие.

ГУДЖИТСУ «ТРАШ»
ОЙЫНШЫҒЫ, MARWIN

MARWIN классикалық үстел
ойынының жаңа басылымы. Мүлікті сатып алыңыз,
үйлер мен қонақ үйлерге қаражат салыңыз, жақсы
мәмілелер жасаңыз. Ойын
логиканы дамытады және
жоспарлауды
үйретеді.

Гуджитсу — бұл 3 еседен артық
созуға болатын созылмалы фигуралар. Траш құбыжығы өте жұмсақ
және өте ауыр. Ол үлкен қалжыңбас,
кейбіреулер үшін ол дос болады, ал
енді біреулер үшін — қауіпті жау.
Оның жарқын көрінісінің артында
жанға қауіп төндірген бейне тұр.

МОНОПОЛИЯ ОТ
HASBRО, MARWIN

ИГРУШКА ГУДЖИТСУ
«ТРАШ», MARWIN

Гуджитсу — это тянущиеся фигурки, которые можно растянуть более
чем в 3 раза. Монстр Траш очень
мягкий и супертягучий. Он большой юморист, для одних окажется другом, для других — опасным
врагом. За его яркой внешностью
таится холодящая душу угроза.

Новое издание классической
настольной игры от MARWIN.
Покупайте
собственность,
инвестируйте в дома и отели, заключайте выгодные
сделки. Игра развивает логику и учит планированию.

Smart Egg инновациялық басқатырғыштары — бірнеше қиындық деңгейлері мен қозғалу нұсқаларының
бірегей 3D-лабиринттері. Нәтижені
үнемі жақсартуға, ойынды біраз
уақытқа, көрмей немесе қолды қолданбай өткізуге болады. App Store
немесе Google play қосымшаларын кірістірілген таймермен және
рекорд кестелерін қосуға болады.

ГОЛОВОЛОМКА SMART EGG,
MARWIN

Инновационные головоломки Smart
Egg — уникальные 3D-лабиринты
нескольких уровней сложности и
вариантов ходов. Есть возможность
постоянно улучшать результат, проходить игру на время, вслепую или
без использования рук. Есть возможность подключения приложений App
Store или Google play со встроенным
таймером и таблицами рекордов.
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MARVEL BLUETOOTH
ДИНАМИГІ, MINISO

Эксклюзивті қуыршақ, үй жануарлары, керек-жарақтар және ванна бомбасы бар
үлкен жаңа L.O.L жиынтығы. Оны тезірек
суға салып, сізге не беретінін көріңіз!

UNICORN POOPSIE SURPRISE
МҮЙІЗДІ ПЫРАҚ, «Детский мир»

HASBRО МОНОПОЛИЯСЫ, MARWIN

SMART EGG БАСҚАТЫРҒЫШЫ,
MARWIN

L.O.L. жиынтығы, «ДЕТСКИЙ МИР»

Ықшам және жеңіл Bluetooth
динамигінің арқасында музыка әрқашан сізбен бірге болады. Жаңа дизайн
Marvel сериясының шынайы
жанкүйерлерін
қуантады!

BLUETOOTH-ДИНАМИК
MARVEL, MINISO
НАБОР L.O.L.,
«ДЕТСКИЙ МИР»
Огромный
новый
набор
L.O.L, в который входит эксклюзивная куколка, питомец, аксессуары и большая
бомбочка для ванны. Скорее
положите ее в воду и смотрите, что она подарит вам!

Музыка всегда с вами благодаря компактной и легкой
Bluetooth-колонке. Новый дизайн порадует истинных поклонников
серии
Marvel!

WONLEX GW100 PINK БАЛАЛАР
GPS ТРЕКЕРІ, SULPAK
Гаджеттер сіздің балаңыздың қауіпсіздігін
қорғайды! GPS пен сағаттан басқа, трекерде
педометр, қоңырау, контактілер, чат функциялары бар. Гаджетке сұрау жіберіңіз,
сонда сіз бірден кері қоңырау аласыз!

ДЕТСКИЙ GPS-ТРЕКЕР WONLEX GW100 PINK, SULPAK
Гаджеты на страже безопасности вашего ребенка! Кроме GPS и часов, трекер имеет функции шагомера, вызова, контактов, чата. Отправьте запрос на гаджет и вы мгновенно получите обратный вызов!

LEGO: МАРИО БІРГЕ ҚЫЗЫҚТЫ
ОҚИҒАЛАР, MARWIN
Lego конструкторларының жаңа деңгейі! Сүйікті кейіпкеріңізбен шынайы әлемде бірігіңіз.
Марио фигурасы кіріктірілген СК экрандар мен
динамиктің көмегімен не болып жатқанына бірден жауап береді. Сіз қызықты тапсырмалардан өтіп жатқанда Марионың әрекетің қараңыз!

LEGO: ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВМЕСТЕ С МАРИО, MARWIN
Новый уровень конструкторов LEGO! Объединяйся со своим любимым персонажем в реальном
мире. Фигурка Марио мгновенно реагирует на
происходящее при помощи встроенных ЖК-экранов и динамика. Посмотри на реакцию Марио, пока ты проходишь увлекательные задания!
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«ÕАН ØАТЫР» СОО-ДА ЖАЙЛЫ КЕØТЕР
ӨТК²ЗЕТ²Н МЕКЕМЕЛЕР

CHOCOLATE

ÇАВЕДЕНÈß В ТРÖ «ÕАН ШАТЫР», ÃДЕ ÏРОВЕÑТÈ УÞТНЫЕ ВЕ×ЕРА
Күз —
дәмханада отырып, ойланып ыстық
кофе ішіп, пісірілген ыстық нанның хош иісінен ләззат алуды қалайтын уақыт. Біз сіздер
үшін «Хан Шатыр» СОО-да жаныңызбен демалуға болатын танымал орындарды таңдадық.

Достарыңызбен жайлы кешті танымал десерттердің
бірі CHOCOLATE-пен хош иісті кофе ішіп өткізіңіз. Кофехананың ерекшелігі — шоколад қолдан жасалады
және торттары өз өндірісінен.

Осень — время, когда хочется сидеть в кафе, задумчиво пить горячий кофе, наслаждаться ароматами
выпечки. Мы подобрали для вас популярные места в
ТРЦ «Хан Шатыр», где вы можете отдохнуть душой.

Проведите уютный вечер с друзьями за чашечкой
ароматного кофе с одним из популярных десертов
CHOCOLATE. Изюминка кофейни — шоколад ручной
работы и торты собственного производства.

1 қабат / этаж
STARBUCKS

Бұл қала тұрғындарының сүйікті орындарының бірі,
американдық кофеханалардың ең танымал желісі.
Адамдар STARBUCKS-қа сөйлесуге, достарымен кездесуге немесе жұмыс істеуге келеді.
Одно их самых любимых мест горожан, самая популярная американская сеть кофеен. Люди приходят в
STARBUCKS, чтобы поговорить, встретиться с друзьями или поработать.

2 қабат / этаж
EXPRESSO
Жұбайыңыз немесе достарыңызбен EXPRESSO кофеханасында демалуға болады. Бұл елордада тез дамып
келе жатқан кофеханалардың бірі. Мұнда жайлы интерьер және еуропалық тағамдардың үлкен таңдауы
бар.
С вашей второй половинкой или друзьями можно отдохнуть в кофейне EXPRESSO. Это одна из новых быстроразвивающихся кофеен столицы. Здесь уютный
интерьер и большой выбор блюд европейской кухни.

GLORIA JEAN’S COFFEES
Екінші ірі халықаралық кофеханалар желісі. Хош иісті
кофе, сэндвичтер мен десерттердің үлкен таңдауы.
Еуропалық ас үй және жайлы аймақ — бұл іскерлік
басқосуларға немесе құрбылармен кездесуге жайлы
орын.
Вторая по величине международная сеть кофеен.
Ароматный кофе, большой выбор сэндвичей и десертов. Европейская кухня и уютная зона — это место,
которое подойдет для деловых встреч или встреч с
подругой.

PIZZA CITY
Еуропалық тағамдарды жақсы көретіндер 2-қабаттағы пиццерияға баруы керек. Мұнда отбасылар жайлы дастархан басына балаларымен жиналғанды ұнатады. Пицца, сорпа, салаттар — ең танымал тағамдар.
Любителям европейской кухни стоит посетить пиццерию на 2 этаже. Здесь любят собираться за уютным
столиком семьи с детьми. Самые популярные блюда
—пиццы, супы, салаты.

OTTOMAN
Шығыстық хош иісі бар тартымды кофе кофеханасы.
Бұл барлығына сүйікті пісте қосылған нағыз түрік
пахлавасы, осман дәстүріндегі ең жақсы кофе және
жаңа піскен өнімдер. Шығыс атмосферасын сезініңіз!
Кофейня с восточным ароматом притягательного
кофе. Это всеми любимая настоящая турецкая пахлава с фисташками, кофе в лучших османских традициях и свежая выпечка. Почувствуйте атмосферу Востока!

DUMAN CAFЕ
Шығыс белгісі бар кофехана. Егер сізге нағыз түрік
шайы немесе кофесі, жаңа піскен кондитерлік өнімдер мен ерекше десерттер ұнаса — сіз осы жерден
табылуыңыз керек!
Кофейня с восточным колоритом. Если вы любите
настоящий турецкий чай или кофе, свежую выпечку
и необычные десерты — вам сюда!

26

CAFE LATTE
«Хан Шатыр» СОО-дағы ең романтикалық орын —
CAFE LATTE. Ол біздің қонақтарымызға бес жылдан
астам уақыт бойы қызмет көрсетіп келеді. Мұнда тыныш оқшауланған орында жақын адамдармен бас қосып, кездесулер немесе іскерлік кездесулер ұйымдастыру көпшілікке ұнайды.
«Хан Шатыр» СОО-дағы ең романтикалық орын —
CAFE LATTE. Ол біздің қонақтарымызға бес жылдан
астам уақыт бойы қызмет көрсетіп келеді. Мұнда тыныш оқшауланған орында жақын адамдармен бас қосып, кездесулер немесе іскерлік кездесулер ұйымдастыру көпшілікке ұнайды.
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«ÕАН ØАТЫР» СОО
ТУРАЛЫ ЖАЗБАЛАР

Мен шопинг жасауға келдім. Мен мұнда жиі боламын, өйткені мұнда бәрі ыңғайлы орналасқан, жақсы атмосфера,
брендтердің әртүрлілігі қуантады. Бұл өте керемет. Мен ZARA,
MANGO-да шопинг жасауды жақсы көремін. Аттракциондарда сырғанап та үлгердім. Күш қуат алдым!

Бүгін менің туған күнім. Дүкен аралап қыдыру, тамақтану, бірдеңе сатып алу үшін біз туған күнімді «Хан Шатыр» СОО-да
атап өтуге шешім қабылдадық. Фуд-кортта болғанды ұнатамыз. Балаларға «Балалар әлемінде» киім сатып алуды жөн
көреміз. Балаларымыз аттракциондарда ойнады, көңілді сәт
олардың естерінде қалды.
Сегодня у меня день рождения. Мы решили отпраздновать
его в ТРЦ «Хан Шатыр». Прогуляться по магазинам, перекусить, что-нибудь приобрести. Любим бывать на фуд-корте.
Деткам предпочитаем покупать одежду в «Детском мире».
На аттракционах катались, нашим детям очень запомнилось.

Азима с семьей,
35 лет

Мұнда құрбыммен дүкен аралауға келдім. Карантиннен кейін
көбірек қыдырғың келеді. COLINS-те шопинг жасағанды, ал
STARBUCKS-те кофе ішкенді, жолай фуд-кортта тамақтанғанды жақсы көремін. Chaplin кинотеатры ашылған кезде, мен
тек осында жүремін. «Мұнара»-да сырғанадық. Бұл бір керемет күн болды! Демалыс күндерімді «Хан Шатыр» СОО өткізгенді ұнатамын. Енді мен Sky Beach Club-қа баруды жоспарлап отырмын.

Гульназ,
21 год

Пришла с подругой сюда, пройтись по магазинам. После карантина хочется много гулять. Люблю шопинг в COLINS, а
в STARBUCKS кофе попить, перекусить на фуд-корте. Когда
открылся кинотеатр Chaplin, теперь только сюда и хожу. На
«Башне» прокатилась. Это было феноменально! Мне нравится проводить свои выходные в ТРЦ «Хан Шатыр». Теперь планирую посетить еще Sky Beach Club.

Біз Қарағандыдан боламыз. Біз қыдыру үшін және зат сатып
алуға елордаға жиі келуге тырысамыз. «Хан Шатырға» келгенді ұнатамыз, өйткені мұнда бәрі бір жерде. STARBUCKSта отырып, ZARA-дан киім сатып алып, ADIDAS, BERSHKA,
PULL&BEAR-дан спорттық нәрсені таңдаймыз. Мұнда болғанды ұнатамыз, өйткені бұл жерде жағымды атмосфера және
барлық нәрсенің бір жерден табылатыны керемет.
Мы из Караганды. Стараемся часто ездить в столицу, чтобы
прогуляться, закупиться. Нравится приходить в «Хан Шатыр»,
потому что здесь все в одном месте. В STARBUCKS посидеть,
в ZARA купить одежду, выбрать спортивное что-нибудь в
ADIDAS, BERSHKA, PULL&BEAR. Очень нравится здесь бывать,
потому что приятная атмосфера и много всего в одном месте.
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ЗАМЕТКИ О
ТРÖ «ÕАН ØАТЫР»
Я пришла на шопинг. Очень часто здесь бываю, потому что
удобное расположение, хорошая атмосфера, многообразие
брендов. Тут очень классно. Шопинг люблю в ZARA, MANGO.
Успела прокатиться на аттракционах. Получила заряд энергии!

Айгерим,
23 года

Біз ұзақ уақыт бойы үлкен компанияда жиналмадық, бүгін
серуендеуге шешім қабылдадық. Супермаркеттен бір нәрселер алып, орталықпен қыдырып, трендтерді қарағанды ұнатамыз. Бірде «Монорельс»-де сырғанақ тептік. Одан көптеген әсер қалды.

Мариям, Алтынай,
Мариям, Айдар, Алихан

Мы давно не собирались большой компанией, решили сегодня прогуляться. Любим что-нибудь взять в супермаркете и гулять по центру, смотреть тренды. Как-то катались на
«Монорельсе». Осталось много впечатлений.

Біз алғаш рет осындамыз: «Вау»! біздің алғашқы әсеріміз.
Мұнда бәрі қызықты, өте әдемі. Елорданы аралау үшін Көкшетаудан арнайы келдік. Әрине, бірден «Хан Шатырды» көруге
бет бұрдық. Естелікке бұйым алсақ деп жоспарлап отырмыз.
Болашақта біз міндетті түрде жағажайға барып, аттракциондарда көңіл көтеретін боламыз.
Мы впервые тут. Первое впечатление было: «Вау»! Здесь все
интересно, красиво. Специально приехали из Кокшетау, чтобы
прогуляться по столице. Конечно, сразу пошли посмотреть на
«Хан Шатыр». Планируем что-нибудь на память приобрести.
В будущем обязательно сходим на пляж и покатаемся на аттракционах.

Светлана, 40 лет,
Вадим, 18 лет

Біз мұнда отбасымызбен келдік. Демалыс күндерін осында
өткізген ұнайды. Біз ZARA, LC WAIKIKI, COLINS-тен бірдеңе
сатып аламыз, содан кейін кафеде отыруға да уақыт табамыз. «Хан Шатыр» СОО — бұл біз үшін демалыс, ойын-сауық, көңіл көтеру орны.

Аблай, 24 года,
Акерке, 27 лет

Иса,
40 лет

Мы пришли сюда с семьей. Очень нравится проводить здесь
выходные. Покупаем что-нибудь в ZARA, LC WAIKIKI, COLINS,
а потом успеваем посидеть в кафе.ТРЦ «Хан Шатыр» — это
все для нас, наш отдых, развлечения, выходные.
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«ХАН ШАТЫРДАҒЫ» ҚЫЗЫҚТАР
ИНТЕРЕСНОЕ В «ХАН ШАТЫР»
MINISO дүкені және әйгілі музыкалық әнші Black Star Nazima керемет жобаны іске қосты: 2 жарқын шектеулі хош иіс. Music — балғын цитрустары бар күндізгі нәзік парфюм.
Feeling — жеміс және жидекті нәзік кешкі хош иіс. Қазірдің өзінде парфюм 1-қабатта
MINISO-да ұсынылған.
Магазин MINISO и известная певица музыкального лейбла Black Star Nazima запустили
крутой проект: 2 ярких лимитированных аромата. Music — нежный дневной парфюм cо
свежими цитрусами. Feeling — утонченный вечерний аромат с фруктовыми и ягодными
нотками. Уже сегодня парфюм представлен в MINISO на 1 этаже.
Сізді нарқайсаның жасыл жазирасына шақырамыз! L’OCCITANE француз брендінің косметика дүкенінде сіздің сүйікті жаңа топтамаларыңыз: сергітетін денеге арналған скрабтар
және тартымды нарқайса душқа арналған гельдері. Дүкен 1 қабатта орналасқан.
Приглашаем вас окунуться в зеленый оазис вербены! В магазине косметики французского бренда L’OCCITANE ваши любимые новинки: освежающие скрабы для тела и гели для
душа с притягательными нотками вербены. Магазин находится на 1 этаже.
Өмірдегі оқиғалар өз трендтеріне еріксіз көндіреді. ACCESSORIZE дүкенінде бетті қорғауға
арналған ерекше маскалар ұсынылған. Британдық ACCESSORIZE брендінің аксессуарларымен бірге көңіл-күйіңізді көтеріңіз.
События в жизни диктуют свои тренды. В магазине ACCESSORIZE представлены необычные маски для защиты лица. Поднимайте себе настроение вместе с аксессуарами от британского бренда ACCESSORIZE.

@aikonai.b

@xkj.iii8

@miixone

#KHANSHATYR

«Хан Шатыр» СОСО суреттеріңді #khanshatyr хэштегімен немесе геолокациямен белгіле. Біздің журналымыздың келесі нөмірлерінде ең қызықты басылымдарды жариялаймыз! Өзіңді Life Time беттерінде ізде!

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

TOMMY HILFIGER брендінің 2020 жылғы күз-қыс жаңа топтамалары Mercedes-AMG
Petronas Formula One Team алты дүркін чемпионы коллаборациясында іске қосылды.
Коллекция дизайны брендтің классикалық спорттық мұрасын жарыс командасының
инновациялық техникалық тәжірибесімен үйлестіреді. Топтама 1-қабаттағы TOMMY
HILFIGER ұсынылған.
Новые коллекции бренда TOMMY HILFIGER осень-зима 2020 запущены в коллаборации с шестикратным чемпионом Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Дизайн
коллекций сочетает в себе классическое спортивное наследие бренда с инновационным техническим опытом гоночной команды. Коллекция представлена в TOMMY
HILFIGER на 1 этаже.
«Хан Шатыр» СОО LACOSTE француз бренді енді LACOSTE Kids киім топтамасын
ұсынады. Аңызға айналған поло, сыртқы киім, casual-бейнелер енді сіздің кішкентай
сәнқойларыңызға арналады!
Культовый французский бренд LACOSTE в ТРЦ «Хан Шатыр» теперь представляет
коллекции одежды LACOSTE Kids. Легендарные поло, верхняя одежда, casual-образы
теперь и для ваших маленьких стиляг!
Эко-тұтыну және саналы сатып алу үрдісі кеңірек дамып келеді. INTERTOP,
TIMBERLAND және The NORTH FACE дүкендерінде экоакция тұрақты түрде өткізіледі.
Көк биологиялық ыдырайтын пакеттерді сатып ала отырып, сіз пластиктен бас тартасыз және біздің планетамызға қамқорлық жасайсыз. Түскен қаражат заттарды өңдеуге арналған бокстарды орнатуға жұмсалады.
Тренд на экопотребление и осознанные покупки набирает популярность. В магазинах INTERTOP, TIMBERLAND И THE NORTH FACE на постоянной основе проходит экоакция. Покупая синие биоразлагаемые пакеты, вы отказываетесь от пластика и вносите вклад в заботу о нашей планете. Вырученные средства поступают на установку
боксов для переработки вещей.
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@turebaevva_

@aru_kopjasarova

@darinaakss

@inessaahorchina

31
31

@pro100angel_ya

@nurga1ieva_k

А В Т О Р Л Ы Қ Б А ҒА Н

ДҮ К Е Н І Н І Ң А Ш Ы ЛУ Ы

А ВТО Р С К А Я КОЛО Н К А

1-қабатта ерлер мен әйелдерге арналған премиум-класс киімдерінің жетекші өндірушісі әйгілі
MARC O’POLO брендінің ашылуы болды. Әлемнің
30-дан астам елінде ұсынылған. Брендтің негізін
қалаушыларды ғасырлар бұрын сауда жолдарын
аралап жүрген қажымас зерттеуші Марко Поло
шабыттандырды. Бүгінгі таңда MARC O’POLO — табиғи материалдардан күнделікті киім жасау саласындағы жетекші брендтердің бірі.
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На 1 этаже состоялось открытие известного бренда
MARC O’POLO, ведущего производителя одежды
премиум-класса для мужчин и женщин. Представлен более чем в 30 странах по всему миру. Основателей бренда вдохновил Марко Поло: неутомимый
исследователь, путешествовавший по торговым
маршрутам много веков назад. На сегодняшний
день MARC O’POLO — один из лидирующих брендов в сфере создания повседневной одежды из натуральных материалов.

Жайдары жаздан соң салқын күз келді, ал ыстық
күнгі демалыстар бізбен ұзақ уақытқа қоштасты.
Біздің ойымызша, күз керемет уақыт болмауы
мүмкін, бірақ сіз оған жақынырақ қараңыз: әдемі
қызғылт уақыт қиялымызды таңқалдырады.
Күзде біздің энергиямыз қолымыздан суысып
кетеді. Біз сізге күзде сергектік қуатын қалай
алуға және өзіңіздің энергетикалық ресурсыңызды толтыруға қатысты біздің тексерілген әдістерімізді сыйға тартқымыз келеді:
1. Туыс-туғандармен байланыс. Жылы көрпеге
оранып, жаңа хош иісті торттан дәм татып, керемет кештерден ләззат алыңыз.
2. Фотосессиялар. Күз — бұл отбасымен шабыттандыратын кадрлар жасаудың ең жақсы уақыты.
3. Өзіңіздің жетістіктеріңіздің тізімі. Бұл өте ынталандырады.
4. Демалыс. Фильмді көріп немесе кітап оқи отырып өзіңізге «Ораза күндерін» ұйымдастырыңыз.
5. Өзіңізге қамқорлық жасаңыз. Массаж курстарына барыңыз немесе жаңа спорт түрін игеріңіз.
Энергия одан да көп болады!
6. SPA-күні. Хош иісті шамдармен босаңсыған
ванна қабылдап немесе өзіңізге күтім жасау әрекеттерін іске асырыңыз.
7. Серуендеу. Таза ауада көбірек болыңыз. Сұлулықты жіберіп алу нәтиже бермейді!
8. Ырғақты ауыстырыңыз. Өз өміріңізге кенеттікті қосыңыз. Таңертеңді асығыстықпен емес,
бір шыны шай ішіп отырып, тыныш ырғақпен
бастаңыз.
9. Жақсы іс. Қарапайым игі істер жігеріңізді арттырады: досыңызға сыйлық немесе жануарларға
қамқорлық жасаңыз.
10. Имиджіңізді ауысытырыңыз. Гардеробыңызды жаңартыңыз немесе шашыңыздың түсін өзгертіңіз.
11. Хобби. Кім біледі, мүмкін сіздің жаңа қырыңыз
ашылар!
12. Жоспарлау. Әр кеш сайын сізге берілген бұл
күнде бастан кешкен пайдалы және әдемі нәрсе
үшін алғыс күнделігін жүргізіңіз.

За ярким летом пришла холодная осень, а знойные отпуска давно с нами распрощались. Нам
кажется, что осень не может быть чудесным временем, но вы только взгляните на нее поближе:
красивая медно-багряная пора поражает воображение.
Именно осенью наша энергия начинает убегать
сквозь пальцы. Мы хотим подарить вам наши
проверенные методы, как получать заряд бодрости и наполнять свой энергетический ресурс
осенью:
1. Общение с близкими и родными. Насладитесь уютными вечерами, укутавшись в плед, отведайте нового ароматного пирога.
2. Фотосессии. Осень — лучшее время, чтобы
сделать с семьей вдохновляющие кадры.
3. Список своих достижений. Это очень мотивирует.
4. Отдых. Устройте себе «разгрузочные дни» за
просмотром фильма или чтением книги.
5. Забота о себе. Сходите на курсы массажа или
освойте новый вид спорта. Энергии станет еще
больше!
6. SPA-день. Примите расслабляющую ванну с
ароматическими свечами или сделайте процедуры ухода за собой.
7. Прогулки. Больше бывайте на свежем воздухе.
Пропустить красоту мимо не получится!
8. Смена ритма. Внесите нотку спонтанности в
свою жизнь. Начинайте утро не в спешке, а в спокойном ритме за чашкой чая.
9. Доброе дело. Энергетически наполняют простые добрые дела: подарок подруге или забота
о животных.
10. Смена имиджа. Разберите гардероб или смените цвет волос.
11. Хобби. Кто знает, может быть, в вас откроются
новые таланты!
12. Планирование. Заведите дневник благодарности, чтобы каждый вечер вы находили то полезное и прекрасное, что вам посчастливилось
пережить за сегодня.

Күз сіз үшін жаңа түстермен жарқырайды деп
үміттенеміз!

Надеемся, что осень заиграет для вас новыми красками!
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«ÕАН ШАТЫР» ÑОО ÑІÇ
ҮШІН ÏАÉДАЛЫ ҚЫÇÌЕТТЕР
ПОЛЕÇНÛЕ ÓСЛÓÃИ ÄЛЯ ВАС В ТРÖ «ÕАН ØАТÛР»
«Хан Шатыр» СОО — бұл тек шопинг, дәмхана, мейрамханалар мен ойын-сауық алаңдары ғана емес, сонымен қатар пайдалы қызметтер орталығы. Біз сіз үшін
«Хан Шатыр» СОО-да қызмет көрсету санаттары бойынша гид жасауды шештік.

ТРЦ «Хан Шатыр» — это не только шопинг, кафе, рестораны и развлекательные площадки, но и полезные
услуги. Мы решили сделать для вас гид по категориям
сервиса в ТРЦ «Хан Шатыр».

Кілттерді жасау
Күнделікті өмірде сіз өзіңіздің көлігіңіздің салонына,
пәтеріңізге немесе кез-келген басқа бөлмеге кіре алмайтын оқиғалар болады. Туындаған қиындықтарды шешу үшін cіз KEY SERVICE компаниясына жүгіне
аласыз, онда мамандар cізге кілттер, дабыл чиптерін
жасайды немесе құлыпты жөндеп береді.

Изготовление ключей
В повседневной жизни случаются события, когда вы
не можете попасть в салон своего авто, квартиру или
любое другое помещение. Чтобы решить возникающие трудности, вы можете обратиться в компанию
KEY SERVICE, где специалисты изготовят вам ключи,
чипы для сигнализаций или отремонтируют замок.

Аяқ киім жөндеу
VSTEL’KU аяқ киім жөндеу шеберханасы келесі қызметтерді ұсынады: жөндеу, аяқ киімді созу, супинаторларды, фурнитураларды ауыстыру, кәсіби химиялық тазалау. 0-қабаттағы шеберханада сіз кәсіби
қызмет пен кепілдендірілген сапаны таба аласыз.

Ремонт обуви
Мастерская по ремонту обуви VSTEL’KU предлагает услуги: ремонт, растяжка обуви, замена супинаторов, фурнитуры, профессиональная химчистка. В
мастерской на 0 этаже вас ждёт профессиональное
обслуживание и гарантированное качество.

Жануарларға арналған тауарлар дүкені
ZOO LAND - сүйікті қожайындарға арналған дүкен.
ZOO LAND-да сіз сүйікті үй жануарларыңыздың
күтімі мен тамақтануы үшін қажетті тауарларды
сатып ала аласыз, ал кеңесшілер сізге ең жақсысын
таңдауға көмектеседі!

Магазин товаров для животных
ZOO LAND — это магазин для любящих хозяев. В
ZOO LAND вы сможете приобрести необходимые
товары по уходу и питанию ваших любимых питомцев, а консультанты помогут выбрать лучшее!

Ателье
«Золотые руки» ательесі сіздің сүйікті заттарыңызға
қысқа мерзімде мінсіз көріністі қайтаруға көмектеседі. Ателье кез келген күрделі киімдерді: үлбір,
былғары бұйымдарды, трикотажды жөндеуді жүзеге
асырады.
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Ателье
Ателье «Золотые руки» помогут вернуть вашим любимым вещам безукоризненный внешний вид в короткие сроки. Ателье осуществляет ремонт одежды
любой сложности: меховые, кожаные изделия, трикотаж.

«Ваш размер» ательесі — бұл ерлер, әйелдер, балалар киімдерін жеке тігу, сондай-ақ кез келген
күрделіктегі өңдеу. Шеберлер сондай-ақ үлбір мен
былғарыдан жасалған бұйымдарды қалпына келтіреді, тапсырыс бойынша тігеді.

Ателье «Ваш размер» — это индивидуальный пошив мужской, женской, детской одежды, а также
реставрация любой сложности. Мастера также восстанавливают изделия из меха и кожи, шьют по индивидуальному заказу.

Фотосалон
Құжаттарға арналған фотосуреттер әрдайым күтпеген сәтте қажет. Егер сіз шұғыл суретке түсіру керек
жағдайға тап болсаңыз, 0-қабаттағы KODAK салонына барыңыз. Мұнда шеберлер сізге қажетті мөлшерді таңдауға, суретті өңдеуге немесе құжаттарға
кез-келген кадрлар жасауға көмектеседі.

Фотосалон
Фото на документы всегда требуются в самый неожиданный момент. Если вы попали в ситуацию,
когда нужно срочно сделать фотографию, посетите
салон KODAK на 0 этаже. Здесь вам помогут мастера
подобрать необходимый размер, отредактировать
изображение или сделать любые кадры на документы.

Гүлдер дүкені
Туған күнге сыйлық жасап, жақын адамыңызды гүл
шоқтарымен қуантқыңыз немесе банкет үшін гүл
доғалдарын ойлап тапқыңыз келе ме? Сізге ROSE´
FLOWER STUDIO кеңесшілері қуана көмектеседі.
Дүкен сізге гүлдердің, дайын гүлшоқтардың және
ыдыстағы өсімдіктердің үлкен ассортиментін ұсынады. Раушандар мен хризантемалар, қызғалдақтар,
лалагүлдер және басқа да әдемі жаңа гүлдер. Жақын
адамыңызды ROSE FLOWER STUDIO-тың керемет
сыйлығымен қуантыңыз.

Цветочный магазин
Хотите сделать подарок на день рождения, порадовать близкого человека букетом или придумать цветочные арки для банкета? Вам с радостью помогут
консультанты из ROSE´ FLOWER STUDIO. В магазине
для вас представлен большой ассортимент цветов,
готовых букетов и растений в горшках. Розы и хризантемы, тюльпаны, лилии и многие другие прекрасные живые цветы. Порадуйте близкого человека чудесным подарком от ROSE´ FLOWER STUDIO.

Автосервис
«Хан Шатыр» СОО паркингінде майды сапалы ауыстыру және автомобильдерге қызмет көрсетуді ең
көне энергетикалық компаниялардың бірі — Shell
ұсынады. Shell майы — сіздің автомобильдеріңіздің
мінсіз жұмысы.

Автосервис
В паркинге ТРЦ «Хан Шатыр» представлен Shell —
качественная замена масла и обслуживание автомобилей от одной из самых старейших энергетических компаний. Масло Shell — безупречная работа
ваших автомобилей.
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«НҰРЛЫ НАУҚАН» АКЦИЯСЫНЫҢ ЖЕҢІМПАЗДАРЫ
ПОБЕДИТЕЛИ АКЦИИ «НҰРЛЫ НАУҚАН»
20 желтоқсан мен 21 тамыз аралығында біздің сауда-ойын-сауық орталығында барлығының сүйікті «Нұрлы
Науқан» суперакциясы өтті. Сіздер үшін біз бағалы
сыйлықтар: БАӘ, Египет, Түркияға Rixos желісіндегі ең
жақсы қонақ үйлерге екі адамға арналған жолдамалар
ойнаттық! Финалдық кезеңге дейін біз сіздерді Rixos
President Astana және Rixos Khadisha Shymkent қонақ
үйлеріне аралық ұтыс ойындарымен екі адамға арналған жолдамалармен қуанттық.

С 20 декабря по 21 августа в нашем торгово-развлекательном центре проходила всеми любимая суперакция «Нұрлы Науқан». Для вас мы разыгрывали
ценные подарки: путевки на двоих в ОАЭ, Египет, Турцию в лучшие отели сети Rixos! До финального этапа
мы радовали вас путевками на двоих в отели Rixos
President Astana и Rixos Khadisha Shymkent в промежуточных розыгрышах.
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21 тамыз күні «Хан Шатыр» СОО 21 августа в прямом эфире Instagram
Instagram тікелей эфирінде жолда- ТРЦ «Хан Шатыр» мы узнали имена
ма иегерлерінің есімдерін білдік:
счастливых обладателей путевок:
Rixos Premium Dubai (БАӘ) - купон №133065, Абизов Нұрсұлтан
Rixos Premium Saadiyat Island (БАӘ) - купон №008945, Абдрахманов Алмас
Rixos the Palm Dubai (БАӘ) - купон №17896, Ахметов Нұртуған
Rixos Bab Al Bahr (БАӘ) - купон № 13655, Өтегенова Динара
Rixos Premium Seagate (Египет) - купон №16585, Мағамбетов Руслан
Rixos Sharm El Sheikh (Египет) - купон № 010443, Байзақова Динара
Rixos Premium Magawish (Египет) - купон №17418, Канкенова Айдана
Rixos Makadi Bay (Египет) - купон №006784, Жұматаев Шыңғыс
Rixos Premium Tekirova (Түркия) - купон №010030, Мавленова Гүлнар
Rixos Premium Belek (Түркия) - купон №006972, Жұмакәрімова Ботагоз
Rixos Sungate (Түркия) - купон №20173, Мамырбаева Гаухар
Rixos Premium Bodrum (Түркия) - купон №001777, Хамитов Данияр
Біздің акцияларымызға қатысыңыз және супер жүлделерді ұтып алыңыз!
Участвуйте в наших акциях и выигрывайте суперпризы!
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Максим:
Мен байқауға бар жаныммен қатыстым.
Роликке балалардың және аға буын өкілдерінің қатысқанын қаладық. Әрине, біз
қазақ тілін меңгеруді қостық, өлең шығардық, ән жаздық, қонақтармен сұхбат
түсірдік, содан кейін ұзақ уақыт монтаж
жасадық. «Хан Шатыр» СОО — бұл біздің
екінші үйіміз. Сертификат бойынша велосипед, жұбайыма аяқ киім, үйге арналған
керек-жарақтар сатып алды. Үлкен рахмет!

«ХАН ШАТЫР» СОО 10 ЖЫЛДЫҒЫНА
АРНАЛҒАН БАЙҚАУ ЖЕҢІМПАЗДАРЫ

Максим:
Я подошел к конкурсу со всей душой. Хотелось, чтобы в ролике участвовали дети,
старшее поколение. Конечно, подключили владение казахским языком, придумали стихотворение, записали песню, снимали интервью с гостями, а потом очень
долго монтировали. ТРЦ «Хан Шатыр»
— это наш второй дом. По сертификату
купили велосипед, обувь супруге, аксессуары для дома. Спасибо большое!

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В ЧЕСТЬ 10-ЛЕТИЯ ТРЦ «ХАН ШАТЫР»
2020 жылдың 6 шілдесінде біздің сүйікті «Хан Шатыр» СОО 10 жасқа толды. Осы іс-шараның құрметіне
ең креативті құттықтауға арналған байқау өтті. Шараға 100-ден астам адам қатысты! Біздің қатысушылар торттар пісірді, роликтер түсірді, суреттер салды,
көріністер қойып және мультфильмдерді бейнеледі.
Байқаудың бақытты жеңімпаздары:
1 орын — Гүлжайна Әлиасқар, 500 000 теңгеге шопинг
сертификаты,
2 орын — Максим Шакиров, 100 000 теңгеге шопинг
сертификаты,
3 орын — Ербол Әбілдаев, Sky Beach Club-қа бір айлық
абонемент.
Біз өзімізді үш жүлдемен шектей алмадық және ең
креативті қатысушыларды қосымша марапаттадық:
4 орын — Наргиз Амралина және оның командасы,
Sky Beach Club-қа баруға ересектерге арналған 2 сертификат және Fame City аттракциондарына номиналы 20 000 теңге ойын карталары. Сондай-ақ ең үздік
шығармашылық жұмыстар үшін Шерхан Қонысбай,
Гүлназ Құдайбергенова, Камила Әубәкірова, Ерлан
Мұқаш және Ақтілек Жаулыбаеваға Fame City ойын
карталары және Sky Beach Club-қа бару сертификаттары табыс етілді.
Біз байқау жеңімпаздарымен әңгімелесіп, олардың
әсерлерін білген едік:
Гүлжайна:
«Хан Шатырға» деген ризашылығымды хоббиім —
торт пісіру арқылы білдіруге шешім қабылдадым. Ұзақ
уақыт бойы мен қалай орындау керектігін ойладым,
суретке қарап, оқыдым. Мен тортты екі күн пісірдім,
ал түсіріп және монтаж жасауға сіңілім көмектесті. Ең
қиыны тортқа пішін беру болды. Ұтысыма туған-туыстарыма сыйлыққа: киім, аяқ киім, зергерлік бұйымдар: сатып аламын деп шештім.
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6 июля 2020 года нашему любимому ТРЦ «Хан
Шатыр» исполнилось ровно 10 лет. В честь этого
события прошел конкурс на самое креативное поздравление. Приняли участие более 100 человек!
Наши участники пекли торты, снимали ролики,
писали картины, ставили сценки и рисовали мультфильмы. Счастливыми победителями конкурса
стали:
1 место — Гульжайна Алиаскар, сертификат на шопинг в 500 000 тенге,
2 место — Максим Шакиров, сертификат на шопинг на 100 000 тенге,
3 место — Ербол Абильдаев, абонемент на целый
месяц посещения в Sky Beach Club.
Мы не смогли ограничиться тремя призами и дополнительно наградили самых креативных участников:
4 место — Наргиз Амралина и ее команда, 2 сертификата для взрослых на посещение Sky Beach
Club и игровые карты номиналом в 20 000 тенге на аттракционы Fame City. И за самые лучшие
творческие работы сертификаты на посещение
Sky Beach Club и игровые карты в Fame City Шерхану Конысбай, Гульназ Кудайбергеновой, Камиле
Аубакировой, Ерлану Мукаш
и Актилек Жаулыбаевой. Мы побеседовали с победителями конкурса, чтобы узнать их эмоции.
Гульжайна:
Свою признательность к «Хан Шатыр» решила
передать через хобби: испечь торт. Долго думала,
как исполнить, смотрела по фото, училась. Пекла
торт два дня, а снимать и монтировать помогала
сестренка. Самым сложным было придание формы торту. Выигрыш решила потратить на подарки
родным: купила одежду, обувь, украшения.

БАЙҚАУ ЖЕҢІМПАЗДАРЫН ЖУРНАЛДЫҢ
МҰҚАБАСЫНА ШЫҒАРУ
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА ОБЛОЖКУ ЖУРНАЛА
Иван және Лилия Пыхаревтер
мұқабаға орналастыру байқауының бақытты жеңімпаздары атанды.
Иван – фитнес-жаттықтырушы,
паралимпиадалық
жаттығу орталығында парапауэрлифтингтен жаттықтырушы, үстел теннисінен спорт
шеберіне үміткер, республикалық, облыстық және өңірлік жарыстардың чемпионы.
Бейімделген дене шынықтыру және мүмкіндігі шектеулі
адамдарды оңалту бойынша
курстардан өтті.
Жұбайы Лилия бренд киімдер
дүкенінде табысты жұмыс істеуде. Хоббиі ретінде фитнеспен
және тәтті сыйлықтар дайындаумен айналысады.

Счастливыми победителями
конкурса в размещении на
обложке стали Иван и Лилия
Пыхаревы.
Иван — фитнес-тренер, тренер по парапауэрлифтингу
в Паралимпийском тренировочном центре, кандидат
в мастера спорта по паранастольному теннису, чемпион
республиканских, областных и
региональных соревнований.
Прошел курсы по адаптивной
физической культуре, по реабилитации людей с ограниченными возможностями.
Супруга Лилия успешно работает в брендовом магазине
одежды. В качестве хобби занимается фитнесом и изготовлением сладких подарков.
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Район Калеичи

ТУРИЗМ

Подъем на гору Тюнектепе

Водопад Дюден

Пляж Коньяалты

АНТАЛЬЯ — ҚАЗАН АЙЫНДА:
ЖАЗДЫҢ ЕКІНШІ ТЫНЫСЫ
АНТАЛЬЯ В ОКТЯБРЕ: ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ЛЕТА
Анталья жағалауы — ең танымал демалыс орындарының бірі. Бұл Түркияның сүйікті курорттары:
жұмсақ микроклимат, ашық көк теңіз және жеңіл
жел шынымен жайлы етеді. Туристер әсіресе түрік
күзімен кездесуге асығуда, өйткені қазан айы енді
соншалықты ыстық емес, ал теңіз жаздың жылуын
мұқият сақтайды. Антальяның жағажайлары әлдеқайда бос болады. Қазан айында ауа температурасы +28°С-қа жетеді, ал су әлі де +25°С-қа дейін
қызады.
Анталья — ойын-сауық, мәдени, сауда өмірінің орталығы — мінезді адамдарды тартады және өз туристерін Коньяалты, Лара, Мермерли сынды әртүрлі
жағажайлармен қарсы алады. Ең танымал Коньяалты дамыған инфрақұрылымы, тазалығы және ойын-сауықтың қолжетімділігі үшін халықаралық «Көк
ту» марапатына ие болды. Кешке жағалау аймағында әдемі жарықтандыру қосылады және сіз күннің
бату сәтіне таңдана аласыз.
Қазан айының ортасы көрікті жерлермен танысу
үшін өте қолайлы. Тарихтың алғашқы беттерін Антальяның тарихи ауданы — Калеичиде сезуге болады.
Тарихқа ену Адриан қақпасынан басталады — бұл
Рим дәуірінен бері сақталған жалғыз қақпа.

Анталийское побережье — одно из самых популярных
мест для отдыха. Это всеми любимые курорты Турции:
мягкий микроклимат, яркое синее море и легкий бриз
делают их поистине комфортными. На встречу с турецкой осенью туристы особенно спешат, ведь октябрьское
солнце уже не такое знойное, а море бережно хранит
летнее тепло. Пляжи Антальи становятся значительно
свободнее. В октябре температура воздуха достигает
+28°С, а вода еще прогрета до +25°С.
Анталья — центр развлекательной, культурной, торговой жизни — привлекает людей с живым характером
и встречает своих туристов многообразием пляжей: Коньяалты, Лара, Мермерли. Самый популярный, Коньяалты, удостоен международной награды «Голубой флаг»
за развитую инфраструктуру, чистоту и доступность
развлечений. Вечером в прибрежной зоне включается
красивое освещение и можно гулять, любуясь заходом
солнца.
Середина октября идеально подходит для знакомства
с достопримечательностями. Прикоснуться к первозданной истории можно посетив исторический район
Антальи — Калеичи. Погружение в историю начинается
с ворот Адриана — это единственные сохранившиеся
ворота со времен римского периода.
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Анталья сарқырамалары өздерінің ұлылығы мен
күшімен таң қалдырады. Дюден сарқырамаларына
қараңыз — теңізге құятын әлемдегі ең биік сарқырамалар. Бұл әсіресе қараңғыда, олар жарық шамдарымен жарықтандырылған кезде әдемі. Таңғажайып
көрініс!
Антальяның көркем жері аспалы арқан жолдарына
апарады. Ең танымалдарының бірі — Тюнектепе тауы.
Оның шыңдары курорттың керемет көрінісін ұсынады.
Салауатты өмір салтын ұнататындар үшін ең танымал
курорттардың бірі — Белек қаласы. Ол құрметті қонақ
үйлерімен, таза жағажайларымен, әсем жерлерімен
және түрлі спорттық іс-шараларымен танымал. Теннис, гольф, серуендеу немесе атпен серуендеу, джипте сафари — мұның бәрі туристерге ұсынылатын ойын-сауықтың аз ғана бөлігі.

Анталийские водопады не перестают удивлять своим
величием и мощью. Посмотрите на водопады Дюден
— самые высокие водопады в мире, которые впадают
в море. Особенно красиво здесь в темное время суток,
когда они подсвечены прожекторами. Завораживающее зрелище!
Живописная местность Антальи располагает к посещению канатных дорог. Одна из самых известных — гора
Тюнектепе. С ее вершин открывается потрясающий вид
на курорт.
Еще один из самых популярных курортов для любителей здорового образа жизни — город Белек. Известен
респектабельными отелями, чистыми пляжами, живописной местностью и многообразием спортивных развлечений. Теннис, гольф, пешие прогулки или прогулки
на лошадях, сафари на джипах — все это лишь малая
часть развлечений, которые предлагаются туристам.
Белек қонақтарды жоғары сапалы қызметпен қуантады.
Rixos Premium Belek отелі Жерорта теңізінің қарағайлары мен жаңғақ ағаштарын көгалдандырады. Дәмді
тағам, тамаша сервис, Rixy Club балалар ойын — сауық
клубы, әлемдік деңгейдегі іс-шаралар бағдарламасы —
Rixos Premium Belek -тегі демалыс әсерлі болады.
Белек радует гостей высококлассным сервисом. Отель
Rixos Premium Belek утопает в зелени сосен и ореховых
деревьев Средиземноморья. Вкусная еда, превосходный сервис, детский развлекательный клуб Rixy Club,
программа мероприятий мирового класса — отдых в
Rixos Premium Belek будет впечатляющим.

Отель Rixos Premium Belek
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Отель The Land of Legends

ТУРИЗМ

Қонақ үйге өте жақын жерде отбасылар
үшін аңызға айналған орын — үлкен
тақырыптық саябақ және сонымен бірге
The Land of Legends бес жұлдызды қонақ
үйі орналасқан. Өзінің әсемдігімен ол
ертегілерге негізделген патша сарайына
ұқсайды. Қонақ үйдің барлық аумағы —
кез-келген талғамға арналған ойын-сауық. Аттракциондардың су әлемі, ерекше
толқынды бассейн, жабайы өзен, джакузи, дельфинарий, серфинг, сарай қонақ
үйі, карнавал шоулары, әлемдік деңгейдегі сауда — бұл нағыз ертегі қаласы!
Анталья жағалауындағы Rixos қонақ үйлерінде тұрған барлық туристердің The
Land of Legends-ке тегін бару мүмкіндігі
бар!
А совсем неподалеку от отеля находится
легендарное место для семейного отдыха — огромный тематический парк и
одновременно роскошный пятизвездочный отель The Land of Legends. По своему
великолепию он напоминает сказочный
королевский дворец, спроектированный по мотивам волшебных сказок. Вся
территория отеля — это развлечения на
любой вкус. Водный мир аттракционов,
уникальный волновой бассейн, дикая
река, джакузи, дельфинарий, серфинг,
дворец-отель, карнавальные шоу, шопинг мирового уровня — это настоящий
сказочный город! Все туристы, остановившиеся в отелях сети Rixos на анталийском побережье, имеют возможность
посетить The Land of Legends бесплатно!

Отель The Land of Legends

ЕЩЕ ТЕПЛЕЕ И

Отель The Land of Legends

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛА
ИЗ 100% ПЕРЕРАБОТАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Отель The Land of Legends

Отель The Land of Legends
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