РЕДАКЦИЯДАН
ОТ РЕДАКЦИИ
Желтоқсан — бұл мерекелік демалыс күндері,
бақытты сезімдер, жаңажылдық ғажайыптардан
және сыйлықтар таңдауынан дәмелену. Ақиқатында, желтоқсан мерекелерге бай: бұл Тұңғыш Президент күні де, Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі күні де, сиқырлы Жаңа жыл да. Уақыттың
көбін жақындармен өткізуге және тамаша қарлы
қысқа қуануға болатын кез келеді!
Біз желтоқсан шығарылымын ерекше шабытпен
дайындадық, сондықтан нөмірді келе жатқан мемлекеттік мерекелерге, әрине, жаңажылдық көңіл-күйге арнадық. Желтоқсан нөмірінің беттерінен сіздер
жаңажылдық ахуалдан рухтанасыздар: бұл жайлы
интерьер де, кешкі макияж жасауға beauty-бестселлер де, гардеробтағы wish list, сіздердің жақындарыңыз үшін сыйлықтардың үлкен таңдауы да.
Ал, егер мерекелерді шет елдерде өткізгілерңіз
келсе, біз сіздерге Жаңа 2020 жылды қарсы алу тартымды өтетін туристік бағыттарды ұсындық.
Сондай-ақ, бұл шығарылымда сіздер үшін — кино
жаңалықтары, біздің СОСО-дағы танымал зергерлік
брендтер, науқандар мен шегерімдер, қонақтардың
пікірлері мен сіздердің сүйікті шараларыңыз.

Декабрь — это праздничные выходные, счастливые
эмоции, предвкушение новогодних чудес и выбора
подарков. Декабрь поистине богат на праздники:
это и День Первого Президента, и День Независимости Республики Казахстан, и волшебный Новый
год. Наступает пора, когда можно много времени
проводить с близкими и радоваться прекрасной
снежной зиме!
Мы готовили декабрьский выпуск с особым воодушевлением, а потому посвятили номер наступающим государственным праздникам и, конечно
же, новогоднему настроению. На страницах декабрьского номера вы вдохновитесь новогодней
атмосферой: это и уютный интерьер, и beauty-бестселлеры для создания вечернего макияжа, и гардеробный wish list, и большая подборка подарков
для ваших близких.
А если вы хотите провести праздники за границей,
то мы предложили вам туристические направления, где будет интересно встретить Новый 2020
год. В этом выпуске также для вас киноновинки,
популярные ювелирные бренды в нашем ТРЦ, акции
и скидки, отзывы гостей и ваши любимые мероприятия.

Мерекелер игі болсын!
Анна Русакова

Хороших праздников!
Анна Русакова

Источник: фотограф Андрей Пугач
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Желтоқсан: Қазақстандағы басты мейрамдар
Декабрь: главные праздники в Казахстане
Желтоқсан — бұл сиқырлы жаңажылдық мерекелердің тамаша шағы ғана емес, сол сияқты Қазақстан
тарихындағы маңызды ай. Желтоқсан екі атаулы датамен белгіленген.
Бірінші маңызды дата 1 желтоқсанға сәйкес келеді.
Дәл осы күні 1991 жылы Қазақстан Республикасының
президентін бүкілхалықтық сайлау өтті. Нұрсұлтан
Назарбаев сайлаушылардың көп бөлігінің қолдауын
иеленді. Өзінің билік құрған жылдарында Нұрсұлтан
Назарбаев көреген саясаткер беделіне ие болды. Ол
басқарған жылдары астана салынды және гүлденді.
Шамамен 30 жылда еліміз әлемдік экономикада үлкен
жетістіктерге қол жеткізді.
1 желтоқсан мемлекеттік мереке ретінде белгіленіп,
бұл күні барлық жерлерде мәдени, спорттық және
басқа да мерекелік шаралар өтеді.
1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігі жария етілді — бұл біздің еліміздің
тарихындағы ең маңызды оқиғалардың бірі. Қысқа
мерзімде тәуелсіз Қазақстан өте үлкен табыстарға қол
жеткізді.

Источник фото: МИА «Казинформ»

Декабрь — это не только прекрасная пора волшебных
новогодних праздников, но и важный месяц в истории
Казахстана. Декабрь отмечен двумя знаменательными
датами.
Первая важная дата выпадает на 1 декабря. Именно в
этот день в 1991 году состоялись всенародные выборы
президента Республики Казахстан. Нурсултан Назарбаев получил поддержку большого числа избирателей. За годы своего правления Нурсултан Назарбаев
приобрел авторитет дальновидного политика. За годы
его правления построилась и расцвела столица. Почти

16 желтоқсан қазақстандықтар үшін ең маңызды мереке саналады. Биылғы жылы біздің еліміз өзінің егемендігінің 28
жылдығын тойлатады. Бүкіл елімізде халықтық серуендер
мен концерттер өтеді. Мереке қарсаңында аса көрнекті қазақстандықтарды, мәдениет және өнер, спорт, саясат және
басқа салалардың қайраткерлерін марапаттайды. Кешкісін
аспан отшашулармен, салюттармен жарқырайды.
Қазақстандықтарды біздің еліміздің басты мемлекеттік
мерекелерімен шын ықыласпен құттықтаймыз! Ал 16 желтоқсанда біздің СОСО-да жылдың басты оқиғасы — «Жүлдехан» супернауқанының ұтыс ойыны өтеді. Жеңімпаздар
нағыз бақытты жандар болады! Бұл атаулы күні біз «Лея»
компаниясынан бір бөлмелі 3 пәтерді, Toyota City Astana
автоорталығынан Toyota Corolla автомобилін және Sulpakтан Apple-гаджеттерді ойнатамыз.
Барлықтарыңызды «Хан Шатырға» мерекеге шақырамыз!

за 30 лет страна достигла больших успехов в мировой
экономике.
1 декабря объявлен государственным праздником, и в
этот день повсеместно проходят культурные, спортивные и другие праздничные мероприятия.
16 декабря 1991 года была провозглашена государственная независимость Казахстана — это одно из самых важных событий в истории нашей страны. За короткий срок своей независимости Казахстан добился
очень больших успехов.
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16 декабря считается самым важным праздником
для казахстанцев. В этом году наша страна празднует 28 лет своего суверенитета. По всей стране
проходят народные гуляния и концерты. Накануне праздника награждают выдающихся казахстанцев, деятелей культуры и искусства, спорта,
политики и других сфер. Вечером небо озаряется
фейерверками и салютом.
От всей души поздравляем казахстанцев с главными государственными праздниками нашей
страны! А 16 декабря в нашем ТРЦ пройдет
главное событие года — розыгрыш суперакции
«Жүлдехан». Победители станут настоящими
счастливчиками! В этот знаменательный день
мы разыграем три однокомнатных квартиры от
компании «Лея», автомобиль Toyota Corolla от
автоцентра Toyota City Astana и Apple-гаджеты от
Sulpak.
Приглашаем всех на праздники в «Хан Шатыр»!

Набор для макияжа губ MAC

Подарочный набор от FRESH LINE (гель для душа,
молочко, мыло)

Рюкзак от ARMANI EXCHANGE

Әйелге
сыйлықтар идеясы

Легендарные кроссовки
Air Jordan 1 Mid для него и для
нее от BRUX

Бомбер от LACOSTE

Портфель от ZARA MAN

Ерге сыйлықтар
идеясы

Мышка игровая
A4tech Bloody P81 в ALSER.KZ

ИДЕИ ПОДАРКОВ ДЛЯ НЕЕ
Шлем виртуальной реальности
Sony Playstation в SULPAK

ИДЕИ ПОДАРКОВ

Книга Ковадонга О’Ши
«Феномен ZARA» от
MARWIN

ДЛЯ НЕГО

Палетка теней для век
INGLOT
Ремень от MASSIMO DUTTI

Фен от BORK
Портативная колонка JBL GO 2 от ALSER.KZ
Ноутбук Apple Macbook Air 13’ Gold в SULPAK

Подарочный набор KANZLER
(галстук, платок, запонки)
Клатч от CAMPO MARZIO
Часы от SWAROVSKI

Сумка CHARLES&KEITH

Фен-щетка Philips HP-8664 в SULPAK

Рюкзак от LACOSTE

Рубашка от CAMICISSIMA

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active2
в SULPAK
Видеокамера GoPro HERO7 от
ALSER.KZ

Миксер Smeg
SMF01RDEU в
SULPAK

Подарочный набор Yves Saint Laurent в
MON AMIE
Парфюм La vie est belle Lancome
в MON AMIE

12

Адвент-календарь уходовых средств от L’OCCITANE
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Дрон Dji Phantom 4 Pro Plus в SULPAK
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Сумка от MONSOON

р»

Кукла L.O.L. в MARWIN
Коньки от
«Спортмастер»

Детский GPS трекер Wonlex
Q50 от SULPAK

Сіздің балаңыз үшін
сыйлықтар идеясы

Пижама от NEXT

ИДЕИ ПОДАРКОВ ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА

Сноуборд от
«Спортмастер»
Коллекция шармов от PANDORA
Игра PS4 от SULPAK
Свитер от LC WAIKIKI
Набор Poopsie в MARWIN
Графический Роман
«Гравити Фолз» в MARWIN
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Декор от SWAROVSKI
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Құнды сыйлықтар:

зергерлік әшекейлерді «Хан Шатырда» қайдан сатып алуға болады
Драгоценные подарки: где купить ювелирные украшения в «Хан Шатыр»

Мерекелер жақындап келеді, олай
болса сыйлықтар
туралы ойланатын
кез болды. Бақытты сезімдер сыйлайтын жағымды
сыйлықтардың бірі
— көрікті заманауи
әшекейлер. Біз сіздер зергерлік әшекейлер
табатын
«Хан Шатырдағы»
брендтер мен дүкендерді сайлап ұсынуды ұйғардық.
Близятся
праздники, а значит наступает пора задуматься о подарках.
Одним из приятных
подарков, который
подарит счастливые эмоции, станет
изящное современное украшение. Мы
решили подобрать
бренды и магазины
в «Хан Шатыр», в
которых вы найдете ювелирные украшения.

Мәскеу зергерлік зауыты — ол
гауһар тасты әшекейлердің ірі
өндірушісі. МЗЗ — Ресейдің зергерлік бұйымдарды өндірудің
толық өндіріс циклы бар көне
кәсіпорындарының бірі: алмастар өндірісі, бедерлеу бойынша кәсіпорын, сапа бақылау және
ауқымды бөлшек желі. Мұнда
сіздер асыл тасты әшекейлердің
ең үлкен таңдауын табасыздар.
МЮЗ жоғары сапаға, тауарлардың үлкен ассортиментіне және
бұйымдардың ұзақ мерзімділігіне кепілдік береді. Мұнда сіз
өз жақын адамыңызға сыйлық
ретінде бірегей әшекейлерді сатып аласыз.
2-қабатта орналасқан.

PANDORA-ның зергерлік бұйымдары бүкіл
әлемге әйгілі және әшекейлердің орындалуының түпнұсқалығы мен жоғары сапасын ұнататындарды қызықтырады. PANDORA бренді
бірегей философияны жүзеге асырады: ол әшекейлерде сіздердің барлық маңызды естелік
мезеттерін айшықтайды. PANDORA-да сіздер
өздеріңіздің бірегей әшекейлеріңізді жинастыра аласыз. Әрбір бұйым сіздің даралығыңыздыі
ашып береді.
1-қабатта орналасқан.

Ювелирные изделия PANDORA известны во всем мире и привлекают
любителей украшений высоким качеством и оригинальностью исполнения. Бренд PANDORA воплощает
уникальную философию: в украшениях он запечатлеет все ваши важные
памятные моменты. В PANDORA вы
сможете собрать ваше оригинальное
украшение. Каждое изделие передает вашу индивидуальность.
Расположен на 1 этаже.

«ЭПЛ. Якутские бриллианты» — Якутиядағы гауһар тасты зергерлік бұйымдардың ірі өндірушісі. Зергерлік
бұйымдардың ең ауқымды таңдауы брендке гауһар тасты өнімдер
сияқты едәуір қолжетімді нұсқаларды ұсынуға мүмкіндік береді. «ЭПЛ.
Якутские бриллианты» ұсынған
бұйымның әрқайсысы — бұл тарих,
ерекше көңіл-күй және шынайы
көзқарас. «ЭПЛ. Якутские бриллианты»-мен бірге сіздер сиқырлы зергерлік әлемнің бөлігі боласыздар.
1-қабатта орналасқан.
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«ЭПЛ. Якутские бриллианты» —
крупнейший производитель ювелирных изделий из бриллиантов в
Якутии. Самый широкий выбор ювелирных изделий позволяет бренду
предлагать как изделия с бриллиантами, так и более доступные варианты. Каждое изделие от «ЭПЛ. Якутские бриллианты» — это история,
особое настроение и оригинальный
взгляд. С «ЭПЛ. Якутские бриллианты» вы станете частью волшебного
ювелирного мира.
Расположен на 1 этаже.

SWAROVSKI — кристалдарды жасау
және бедерлеудің бірегей технологиясының арқасында әлемдік даңққа ие
болған кеңінен танымал және әйгілі
бренд. SWAROVSKI дизайнерлік әшекейлер сияқты үйге арналған декор
және аксессуарлар өндіреді. SWAROVSKI
кристалдарының түсті палитрасы жыл
сайын толықтырылады. SWAROVSKI сонымен қатар әлемдік сән индустриясының жетекші дизайнерлерімен де қызметтес болып келеді.
1-қабатта орналасқан.

Московский ювелирный завод —
это не просто магазин, а крупнейший производитель украшений с
бриллиантами. МЮЗ — одно из
старейших предприятий России
с полным циклом производства
ювелирных изделий: добычей
алмазов, предприятиями по
огранке, контролем качества и
широкой розничной сетью. Здесь
вы найдете самый большой выбор украшений с драгоценными камнями. МЮЗ гарантирует
высочайшее качество, большой
ассортимент товаров и долговечность изделий. Здесь вы приобретете уникальные украшения в
подарок своему близкому.
Расположен на 2 этаже.

SWAROVSKI — широко известный
и популярный бренд, который обрел мировую славу благодаря уникальной технологии — созданию
и огранке кристаллов. SWAROVSKI
производит как дизайнерские украшения, так и аксессуары, и декор для
дома. Цветовая палитра кристаллов
SWAROVSKI пополняется ежегодно.
SWAROVSKI также сотрудничает с ведущими дизайнерами мировой индустрии моды.
Расположен на 1 этаже.
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БАСТЫ ТҮС:
ЖАҢА ЖЫЛДЫ НЕДЕ ҚАРСЫ АЛУ КЕРЕК
ГЛАВНЫЙ ЦВЕТ: В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД
Жаңа жылды жаңарумен және
өзгерістермен байланыстырады, ойлап тауып және жаратуға,
мақсат қойып және оларға қол
жеткізуге құлшыныс туындайды. Жаңа жылды аман-есендік
және сәттілік тарту үшін жануар-символдың артықшылығын
ескере отырып, белгілі түстердің үйлесімді гаммасында
қарсы алған дұрыс деп саналады.
2020 жылдың стихиясы — металл, түсі — белый. Келе жатқан
жыл Ақ Металл Тышқан бел-

гісімен өтеді. Сол сияқты осы жылы үйлесімді түстер — күміс, сұр, күлгін, қара,
көк, жасыл. Келе жатқан жылдың түсін
айшықтайтын жарасымды бейне немесе гардероб бұйымдарын іздестіруді
жеңілдету үшін біз сіздерге Жаңа жылға
wish list құрдық.

ARMANI
EXCHANGE

MOTIVI

ZARA MAN

BERSHKA

BERSHKA

ZARA MAN

ZARA WOMAN
ALTINYILDIZ
CLASSICS

KOTON

ZARA WOMAN

STRADIVARIUS

MOTIVI

ZARA MAN

Новый год ассоциируется с
обновлением и переменами, хочется творить и придумывать, ставить цели и
достигать их. Считается, что
встречать год лучше в определенной цветовой гамме,
учитывая предпочтения животного-символа, чтобы привлечь благополучие и удачу.
Стихия 2020-го года — металл, а цвет — белый. Наступающий год пройдет под
знаком Белой Металлической Мыши. Цвета, которые
также символичны в этом
году — серебряный, серый,
фиолетовый, черный, синий,
зеленый. Чтобы облегчить
вам поиск подходящего образа или предмета гардероба, символизирующего цвет
наступающего года, мы создали для вас wish list на Новый год.
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ALDO SHOES

KANZLER

ZARA WOMAN
ZARA MAN

КОСМЕТИКАДАҒЫ WISH LIST: ЖАҢАЖЫЛДЫҚ МАКИЯЖ
ЖАСАУ ҮШІН ЖАҢАЛЫҚТАР ЖӘНЕ БЕСТСЕЛЛЕРЛЕР

WISH LIST КОСМЕТИКИ: НОВИНКИ И БЕСТСЕЛЛЕРЫ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВОГОДНЕГО МАКИЯЖА
Новый год – время ярких образов и смелого макияжа. Это тот
момент, когда можно экспериментировать, но не забывайте
о золотом правиле макияжа: акцент должен быть один. Для
вашего вдохновения мы собрали wish list новинок и бестселлеров косметических средств, которые помогут вам создать
эффектный макияж на Новый год.

Жаңа жыл – жарқын бейнелердің және батыл макияждың уақыты. Бұл нақ тәжірибе жасауға болатын мезет, бірақ та макияждың алтын ережесі туралы ұмытпаңыздар: бір ғана басымдық болуы керек. Сіздерді шабыттандыру үшін біз Жаңа
жылға әсерлі макияж жасауға көмектесетін косметикалық
құралдардың жаңалықтары мен бестселлерлерден wish list жинадық.
Праймер для лица от
Smashbox в MON AMIE

Жаңа жыл — белсенді және жарқын мереке, сондықтан
жақсы макияжды кеш соңына дейін сақтау үшін праймер
қолдануды ұмытпаңыздар. Ол теріні реңкілік құралдарды
жағу үшін дайындайды, реңкті туралайды, терідегі ұлғайған
тесіктер мен тыртықтарды тегістейді.
Новый год — активный и яркий праздник, поэтому для сохранения хорошего макияжа до конца вечера не забудьте
использовать праймер. Он подготовит кожу к нанесению
тональных средств, выровняет оттенок, сгладит расширенные поры и шрамы.

Основа под макияж
INGLOT

Иллюминатор от
Chanel в BEAUTYMANIA

Жақсы реңкілік негізсіз де қанағаттануға болмайды. Бірақ,
реңкілік иісмай сіздің теріңіздің түсімен сай келуі және мойын реңкінен де ерекшеленбеуі керектігін есте сақтаңыз.
Жақ сүйегі мен бет саулығын айшықтау үшін далап пайдаланыңыз.
Тональная основа Lancome
в BEAUTYMANIA

Тональный
крем Lancome в
BEAUTYMANIA
Палетка румян Smashbox
в MON AMIE

Бронзирующая пудра
Clarins в MON AMIE

Корректор беттегі ұсақ кемшіндіктерді жасыруға көмектеседі, ал консилер бетті сергітеді және көз астындағы көгерулерді немесе пигментті дақтарды бүркемелейді.

Корректор MAC

Новогодний smoky eyes совсем не обязательно должен
быть в серо-черных тонах. Используйте широкую цветовую палитру, чтобы создать праздничный и одновременно
трендовый макияж глаз.

Қатарынан бірнеше маусымдар тренді — еріндердегі металлик пигменттер. Металлик ерін далаптары — бұл микрошиммердің орасан көп мөлшері бар күңгірт және сәтен
далаптар. Еріндерге жылтырауық пигменттері бар далап
немесе ерін жылтырағын таңдаңыз. Егер, сіз еріндердегі
жылтырауықты сүймейтін болсаңыз, күңгірт далаптар әрқашан келелі.
Тренд нескольких сезонов подряд — металлические пигменты на губах. Помады-металлик — это матовые или
сатиновые помады с огромным количеством микрошиммера. Подберите помаду или блеск для губ с блестящими
пигментами. Если вы не любительница блеска на губах, матовые помады всегда актуальны.

Помада MAC

Макияждағы тағы бір must have — хайлайтер. Ол бет бедерін айшықтайды, балғындық және жарық береді. Хайлайтерді бет аймағын: жақ сүйек, маңдай, мұрын, иек, қас
астындағы кеңістікті сәулелендіру үшін қолданады. Хайлайтер орнына жарқырауық бөлшектері бар опаны қолдануға
болады.

Палитра хайлайтеров Clarins
в BEAUTYMANIA
Пудра-хайлайтер Chanel в
MON AMIE

Еще один must have в макияже — хайлайтер. Он подчеркнет рельеф лица, придаст свежести и сияния. Хайлайтер
используют для подсветки зон на лице: скулы, лоб, нос,
подбородок, пространство под бровями. Вместо хайлайтера можно использовать пудру с сияющими частицами.

Иллюминатор
для лица и
тела INGLOT
Хайлайтер
Smashbox в
MON AMIE

Кез келген макияждың негізі — сапалы қара сүрме. Кірпіктер, әсіресе жаңажылдық макияжда үлпілдек, қайырылған
және ұзын болуы керек. Көздер айқын болуы үшін көлемді
сүрмені таңдаңыз. Кірпіктерге арналған мінсіз қара сүрме
және көзге арналған орнықты жиектеме сіздің макияжыңызды аяқтайды.

Тушь Guerlain в MON AMIE

Корректор Shiseido
в MON AMIE

Ең танымал жаңажылдық макияж – жылтырауықтармен.
Көз басымдығы үшін жылтырауық пигменттерді қолданыңыз. Металлик әсері бар түрлі-түсті далаптар әсіресе
тиімді көрінеді. Жаңа жылға мұндай макияж ерін далабының қаныққан түстерімен тамаша үйлеседі.

Жидкая
подводка
Guerlain в
BEAUTYMANIA

По
дв
од
ка

Самый популярный новогодний макияж – с блестками. Используйте для акцента глаз блестящие пигменты. Особенно эффектно выглядят цветные тени с эффектом металлика. Такой макияж на Новый год великолепно сочетается с
насыщенными цветами помады.
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Тени-подводка Dior
в MON AMIE
Пигменты INGLOT

иM
AC

Кремово-пудровые тени Chanel в
BEAUTYMANIA

Скраб-гоммаж
для губ MAC

Мелкие недостатки на лице локально поможет замаскировать корректор, а консилер освежит лицо и скроет синяки
под глазами или пигментные пятна.

Консилер
Clarins в
BEAUTYMANIA

Те
н

Жаңажылдық smoky eyes сұр-қара өңді болуы мүлдем
міндетті емес. Мерекелік және бір мезгілде көздің трендті
макияжын жасау үшін ауқымды түрлі-түсті палитраны қолданыңыз.

Помада Diorific от Dior в
BEAUTYMANIA

Пудра MAC

Не обойтись и без хорошей тональной основы. Но помните,
что тональный крем должен быть того же цвета, что и цвет
вашей кожи и не отличаться от оттенка шеи. Чтобы подчеркнуть скулы и здоровье лица, используйте румяна.

Палетка теней Smashbox в MON AMIE

Основа любого макияжа — качественная черная тушь.
Ресницы должны быть пышными, подкрученными и длинными, тем более в новогоднем макияже. Чтобы глаза были
выразительными, выбирайте объемную тушь. Идеальная
черная тушь для ресниц и стойкая подводка для глаз завершит ваш макияж.

«Хан Шатыр» дүкендерінен сіздер жаңажылдық макияж жасау үшін косметика жаңалықтарын
және beauty-бестселлерді табасыздар.
В магазинах «Хан Шатыр» вы найдете новинки косметики и beauty-бестселлеры для создания новогоднего макияжа.
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«Детский мир»

Жаңажылдық
көңіл-күй құрамыз

ZARA HOME

Создаем новогоднее настроение
Жаңа жыл көңілді және қам-қаперсіз өтуі үшін біз сіздерге алдын ала дайындалуды ұсынамыз. Біздің ұсыныстармен танысып, шабыттануға «Хан Шатырға»
аттаныңыздар!
Чтобы Новый год прошел весело и беззаботно, мы рекомендуем вам подготовиться заранее. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями и отправляйтесь за
вдохновением в «Хан Шатыр»!

ZARA HOME

SWAROVSKI
EVIM

ZA

RA

HO

ME

ZARA HOME

ZARA HOME

SWAROVSKI

ZARA HOME

MARWIN

Мереке шыршаны безендіруден басталады! Жаңажылдық көңіл-күйді құру үшін әдемі сәнді шыршаны алу
үшін MARWIN және EVIM дүкендеріне аттаныңыздар. Шыршаны таңдау — бүтін бір өнер. MARWIN,
INTERFOOD, EVIM-де сіздер лайықты, сонымен қоса
заманауи шырша ойыншықтары мен әшекейлерді табасыздар.
Жаңажылдық тоқыманы алып шығыңыздар. Қар
ұшқындарын сеуіп, шыршалар және жаңажылдық ойыншықтар арасында ояну — үлкен ғанибет. LC WAIKIKI
HOME-да сіздер жаңажылдық тоқыманың үлкен таңдауын табасыздар: асжаулықтар, майлықтар, сүлгілер,
жамылғылар және төсек-орын жабдықтары, сондай-ақ
жаңажылдық әшекей элементтері.
Өзіңізді жаңажылдық жұпарлармен қоршаңыз. Мандариндер, даршын, зімбір, қалампыр, қылқан — бұл
иістер сіздерге шынымен жылы көңіл-күй сыйлайды
және жігерлендіреді. ZARA HOME рождестволық ахуалмен рухтануды және жайлы интерьер құруды ұсынады.

Праздник начинается с украшения елки! Для создания
новогоднего настроения отправляйтесь за красивой
пышной елью в магазины MARWIN и EVIM. Выбрать
ёлку — целое искусство. В MARWIN, INTERFOOD, EVIM
вы точно найдете подходящую, а еще современные
елочные игрушки и украшения.
Достаньте новогодний текстиль. Засыпать и просыпаться среди снежинок, ёлок и новогодних игрушек
— большое удовольствие. В LC WAIKIKI HOME вы найдете большой выбор новогоднего текстиля: скатерти,
салфетки, полотенца, пледы и постельное белье, а также новогодние элементы декора.
Окружите себя новогодними ароматами. Мандарины,
корица, имбирь, гвоздика, хвоя — эти запахи точно
подарят тёплое настроение и воодушевят вас. ZARA
HOME предлагает вдохновиться рождественской атмосферой и создать уютный интерьер.
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Үйіңізді және жұмыс орнын көріктендіріңіз. Сізді үйіңізде мереке күтсін. Жаңажылдық жалын, майшамдар,
әшекейлерді дайындаңыздар, сонда көңіл-күй де мерекелік болады. Жаңажылдық әшекейлердің үлкен
таңдауы EVIM-де бар, INTERFOOD ұсынған ыдыстар
топтамаларының арқасында сіз үстеліңізді жаңаша
әзірлей аласыз.
Жаңажылдық фильмдер көріңіздер және міндетті түрде келер жылдың нышаны — қызықты тышқандарды
MARWIN-нен сатып алыңыздар.
Сыйлықтар алу — жағымды үрдіс, ал оларды өз
жақындарыңыздың қуанышты сезімдерін дәмелендіру үшін таңдау одан да жағымды. Сіздерді бірнеше
жыл сүйсіндіретін сыйлықтарды және үйге әшекейлерді SWAROVSKI дүкенінде таңдап алуға болады,
онда зергерлік әшекейлер ғана емес, сол сияқты алтын
мен күмістен жасалған аксессуарлар да ұсынылған.
Қылқанның иісі, ойыншықтары бар қораптарды ашу,
сыйлықтар мен әшекейлер сатып алу — Жаңа жыл
келіп-жетуге жай ғана міндетті!

Украсьте свой дом и рабочее место. Пусть дома вас
ожидает праздник. Подготовьте новогодние огоньки,
свечи, декор, тогда и настроение будет таким же праздничным. Большой выбор новогоднего декора есть в
EVIM, а благодаря коллекциям посуды от INTERFOOD
вы сможете сервировать свой стол по-новому.
Смотрите новогодние фильмы и обязательно приобретите символ наступающего года — забавных мышек от MARWIN.
Получать подарки — приятный процесс, а еще приятнее выбирать их в предвкушении радостных эмоций
своих близких. Подобрать подарки и декор для дома,
который будет радовать вас не один год, можно в магазине SWAROVSKI, где представлены не только ювелирные украшения, но и аксессуары из золота и серебра.
Запах хвои, распаковка коробок с игрушками, покупка
подарков и украшений — Новый год просто обязан
наступить!

ZARA HOME

ZARA HOME

Жаңажылдық безендіру мен жайлылық құру үшін барлық қажеттіліктерді сіздер «Хан Шатырдағы» келесі дүкендерден табасыздар: BORK, ZARA HOME, MADAME COCO, LC WAIKIKI HOME, LUX HOME, MARWIN, SWAROVSKI, INTERFOOD,
EVIM, MINISO, DK.
Все необходимое для новогоднего оформления и создания уюта вы найдете в магазинах «Хан Шатыр»: BORK, ZARA
HOME, MADAME COCO, LC WAIKIKI HOME, LUX HOME, MARWIN, SWAROVSKI, INTERFOOD, EVIM, MINISO, DK.
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ZARA HOME

« Х А Н Ш АТ Ы Р » К Ү М Б Е З І Н І Ң
АС Т Ы Н Д А Ғ Ы
Ә Й Г І Л І Б Р Е Н ДТ Е Р
EXPRESSO — дәмді хош иісті кофенің үлкен таңдауымен даңқты Қазақстандағы
әйгілі кофеханалар желісі. EXPRESSO-да
сіздер таңды бір шыныаяқ сергіткіш кофемен бастай аласыз және оны әр уақытта
өзіңізбен бірге алуға болады. Кофехана сусындардың, сондай-ақ интернационалдық
асүй тағамдарының үлкен таңдауын ұсынады. Жақындармен және достармен жайлы
кештерде EXPRESSO-да жиналуды ұнатады.
SULPAK — Қазақстанның ірі сауда компаниясы, электроника және тұрмыстық техника өткізудегі көшбасшы. Бүгінде SULPAK
— 40 қаладағы бірнеше жүздеген дүкендер
және тауарлардың 25 мың моделі. SULPAK
танымал әлемдік брендтер техникалары
мен электроникалары ғана емес, сол сияқты эксклюзивті тауарлардың болуымен
ерекшеленеді. SULPAK тұрақты шегерімдер
жүйесімен және клиенттер үшін ниеттестіктің арнайы бағдарламасымен даңққа ие.

ZARA HOME

SULPAK — крупнейшая торговая компания
Казахстана, лидер в реализации электроники и бытовой техники. Сегодня SULPAK
— несколько сотен магазинов в 40 городах
и более 25 тысяч моделей товаров. SULPAK
отличает наличие техники и электроники
не только известных мировых брендов, но
и эксклюзивных товаров. SULPAK славится
постоянной системой скидок и специальной программой лояльности для клиентов.

ZHEKA’S DONER HOUSE — қазақстандық
танымал блогер Жеңіс Омаровтың жедел
тамақтанатын әйгілі мейрамханалар желісі.
ZHEKA’S DONER HOUSE америкалық, түрік
және еуропалық ас мәзірлерінің түрлерін
ұсынады. Бұл дәмді дөнерлер ғана емес,
сол сияқты бургерлер, пиццалар, кәуаптар
және басқалары. Бренд негізін қалаушы —
Instagram желісінде танымал болған және
жетістіктерге жеткен қарапайым вайнер-жігіт. ZHEKA’S DONER HOUSE — бұл жайлы
ахуалы және дәмді тағамдары бар орын.

Отбасылық MARWIN дүкенінде барлық жастағы балалар үшін сапалы, қауіпсіз және сенімді тауарлар ұсынылған.
MARWIN — шығармашылық кеңістіктің
бірегей тұжырымдамасының, сондай-ақ
кітаптардың және ең танымал заманауи
ойыншықтардың үлкен түржинағы арқасында танымал болған қазақстандық
бренд. MARWIN — балалармен қызықты,
шығармашылық дәрістер және балалар тауарларының орасан зор таңдауы.

EXPRESSO — популярная в Казахстане
сеть кофеен, которая славится большим
выбором вкусного ароматного кофе. В
EXPRESSO вы можете начать свое утро
с чашечки бодрящего кофе, его всегда
можно взять с собой. Кофейня предлагает большой выбор напитков, а также блюд интернациональной кухни. В
EXPRESSO любят собираться уютными вечерами с близкими и друзьями.

ZHEKA’S DONER HOUSE — популярная
сеть ресторанов быстрого питания от известного казахстанского блогера Жениса
Омарова. ZHEKA’S DONER HOUSE предлагает американскую, турецкую и европейскую виды кухонь. Это не только
вкуснейшие донеры, но и бургеры, пицца,
шашлыки и многое другое. Основатель
бренда — обычный парень-вайнер, который стал популярен в социальной сети
Instagram и добился успехов. ZHEKA’S
DONER HOUSE — это заведение с приятной атмосферой и вкусными блюдами.

В семейном магазине MARWIN представлены качественные, безопасные
и надёжные товары для детей всех
возрастов. MARWIN — казахстанский
бренд, который стал известен благодаря уникальной концепции творческого пространства, а также большому ассортименту книг и самым популярным
современным игрушкам. MARWIN — интересные, творческие занятия с детьми и огромный выбор детских товаров.
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П О П УЛ Я Р Н Ы Е Б Р Е Н Д Ы
П ОД К У П ОЛО М «Х А Н Ш АТ Ы Р »
BORK — премиум-класстағы тұрмыстық техника шығаратын бүкіл әлемде
танымал ресейлік бренд. Өз өнімдерін
шығару үшін BORK Швейцария, Австралия, Япония, Корея және басқа елдердің алдыңғы қатарлы өндірушілерін
тартады. Үйге арналған техниканың
эксклюзивті жаңа өнімдерін жетілдіре отырып, компания әрбір тетікті
кемеліне жеткізуге ұмтылады. BORK
техникасы бүкіл әлемде мойындалған.

BORK — известный во всем мире российский бренд, создающий бытовую
технику премиум-класса. Для создания
своей продукции BORK привлекает передовых производителей со Швейцарии,
Австралии, Японии, Кореи и других стран.
Разрабатывая эксклюзивные новинки
техники для дома, компания стремится
добиться совершенства в каждой детали. Техника BORK признана во всем мире.

«Детский мир» — «Хан Шатырдағы» ең
танымал ресей брендтерінің бірі, балалар тауарлары сегментіндегі көшбасшы.
Бренд тарихы әуелі 1947 жылы Мәскеудегі
бірінші дүкеннің ашылуынан басталған.
Бренд балалар мен жасөспірімдерге арналған сапалы тауарлардың кең сұрыпталымы бар балалар дүкендерінің ірі
желісін дамытуды өзінің мақсаты етіп
қойған. Дүкенде тағамнан және киімнен
бастап ойыншық және жиһазға дейін
әртүрлі санаттағы тауарлар ұсынылған.

Ресейлік ACOOLA бренді балаларға
арналған жарқын, стильді киімдерді
ұсынады.
ACOOLA
топтамаларын
киімдердің заманауи пішімі, келелі
дизайн, тамаша сапа, өнімнің беріктігі ерекшелейді. ACOOLA жекеменшік дизайн-бюросынан бір жылда толық тоғыз топтама шығарады.
ACOOLA — киіп жүруді қалайтын киім!

«Детский мир» — один из самых популярных российских брендов в «Хан Шатыр»,
лидер в сегменте детских товаров. История бренда началась с открытия первого
магазина в Москве еще в 1947 году. Своей
целью бренд поставил развитие крупной
сети детских магазинов с широчайшим ассортиментом качественных товаров для
детей и подростков. В магазине представлены товары разной категории, начиная от
питания и одежды до игрушек и мебели.

Российский бренд ACOOLA представляет яркую, стильную одежду для детей. Коллекции ACOOLA отличают
современный крой одежды, актуальный дизайн, отличное качество, долговечность изделий. ACOOLA выпускает девять полных коллекций в год от
собственного дизайн-бюро. ACOOLA
— одежда, которую хочется носить!

«Спортмастер» — спорт және белсенді демалысқа арналған тауарлар саудалайтын ресейлік дүкендердің ірі желісі.
«Спортмастерде» сіздер барлығын табасыздар: ең қарапайым спорт тауарларынан бастап соңғы буынның технологиялық жабдықтарына дейін. Дүкенде
киімдердің және аяқ киімдердің, жаттығу
құрылғыларының, жүгіру, мәнерлеп сырғанау, хоккей, сноубординг, футбол, баскетбол, жүзумен шұғылдануға арналған
жабдықтар мен саймандардың үлкен
сұрыпталымы бар. «Спортмастер» — барлық отбасына арналған спорттық дүкен!
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«Спортмастер» — крупнейшая сеть российских магазинов товаров для спорта и
активного отдыха. В «Спортмастер» вы
найдете все: от самых простых спорттоваров до технологичного снаряжения
последнего поколения. В магазине большой ассортимент одежды и обуви, тренажеров, оборудования и снаряжения
для занятий бегом, фигурным катанием,
хоккеем, сноубордингом, футболом, баскетболом, плаванием. «Спортмастер»
— спортивный магазин для всей семьи!

«ХАН ШАТЫРДАҒЫ» ҚЫЗЫҚТАР
ИНТЕРЕСНОЕ В «ХАН ШАТЫР»
FRESH LINE бренді желтоқсанда табиғи органикалық косметикалардың сыйлық жиынтығының үлкен таңдауын ұсынады. Денеге және бетке күтім жасауға арналған жиынтықтардың алуан түрлілігі кез келгенді таңғалдырады. Барлық компоненттер бет және дене терісіне кешенді әрі ұқыпты күтім жасайды.
Бренд FRESH LINE в декабре предлагает большой выбор подарочных наборов натуральной органической косметики. Многообразие наборов по уходу
за телом и лицом поразит любого. Все компоненты комплексно и бережно
ухаживают за кожей лица и тела.

NOVELLA салоны өзінің клиенттерімен 2019-2020 жылдардың жаңа топтамаларының
үлкен түсімінде қауышуға қуанышты. Алдағы жаңажылдық мерекелер қарсаңында
NOVELLA дүкені сіздерге барлық жаңа топтамаға -30%-ға дейін шегерім сыйлайды.
Салон NOVELLA рад приветствовать своих клиентов на большое поступление новой
коллекции 2019-2020 годов. В преддверии грядущих новогодних праздников магазин
NOVELLA дарит вам скидки до -30% на всю новую коллекцию.

@akerkeakylbekovaa

@sabina.umakaeva.diana

@heyzhan

#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!

BRUX дүкені желтоқсанда, 14-17 желтоқсан аралығында, төрт бірегей күн 2019 жылдың күз-қыс топтамасына шегерімдер сыйлайды. Туыстар мен жақындарыңызға
сыйлықтарды BRUX-пен бірге әзірлеңіздер. BRUX — сенің сүйікті брендтеріңнің
дүкені.
Магазин BRUX в декабре, с 14 по 17 декабря, дарит четыре уникальных дня скидок
на коллекцию осень-зима 2019 года. Готовьте подарки родным и близким вместе с
BRUX. BRUX — твой магазин любимых брендов.

Бүкіл желтоқсан бойында MARWIN дүкенінде LEGO Duplo «Поезд: Читай и играй»
жиынтығы -25% жаңажылдық шегеріммен! Сондай-ақ, MARWIN-де Frozen, Minecraft,
Harry Potter, Speed Champions сериясындағы LEGO жаңа өнімдеріне және эксклюзивті
Creator Expert жиынтықтарына арнайы бағалар! MARWIN дүкені «Хан Шатырдың»
0-қабатында орналасқан.

@akbayian_1879

@kamillakalina

@dzhanaya_dzhanaya

Весь декабрь в магазине MARWIN набор LEGO Duplo «Поезд: Читай и играй» с новогодней скидкой -25%! Также в MARWIN специальные цены на новинки LEGO серии Frozen, Minecraft, Harry Potter и эксклюзивные наборы Creator Expert! Магазин
MARWIN находится на 0 этаже в «Хан Шатыр».

ECCO бренді кез келген ауа райы жағдайларына төзімді, жылы және жайлы аяқ киімдердің үлкен таңдауын ұсынды. Эксклюзивті Hydromax™ сіңіргіші табиғи былғарыға
оның жұмсақ және «демалғыш» құрылымын сақтай отырып, суитергіш сипатын иелендіреді. Дүкен 2-қабатта орналасқан.
Бренд ECCO представил большой выбор теплой и комфортной обуви, стойкой к любым погодным условиям. Эксклюзивная пропитка Hydromax™ наделяет натуральную
кожу водоотталкивающими свойствами, сохраняя при этом её мягкую и «дышащую»
структуру. Магазин находится на 2 этаже.
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@sauat_chesschampion

«ХАН ШАТЫР» СОСО
ТУРАЛЫ ЖАЗБАЛАР

ЗАМЕТКИ О
ТРЦ «ХАН ШАТЫР»

Біз «Жүлдехан» ұтыс ойынына және біржола қыдыруға келдік.
Аптасына бір рет нақты келіп тұрамыз. Мұнда паркинг қолайлы және балаларға ойын аймағы жақсы. Балалар компьютер
аймағында ойнауды сүйеді, оларға балалар төбешіктері ұнайды. Кей кезде кинотеатрға барамыз. Барлық отбасына қажеттінің барлығы осында бар. Қыдырған кезде балаларға бірдеңе
алу үшін NEXT-ке кіремін, өзіме ZARA, MANGO-дан сатып аламын.

Мұнда құрбыларымызбен едәуір жиі болып тұрамыз, әр аптада десе болады. Келіп тамақтануды, қыдыруды, аттракциондарда сырғанауды шештік. Мұнда жай ғана отырудың өзі
рақат. ZARA, MANGO, PULL&BEAR, STRADIVARIUS, TERRANOVA
дүкендерін ұнатамын. Тамақтануға ITALITA, «Избушкаға»
кіреміз. Аттракциондардан «Комната страха» және «Башня»
ұнады. Жағажайда екі рет болдым, өзіңді мұндағыдай еш
жерде жайлы сезіне алмайсың.

Мы пришли на розыгрыш «Жүлдехан» и заодно прогуляться. В неделю один раз точно бываем. Здесь удобный паркинг,
игровая зона для детей хорошая. Дети любят играть в компьютерной зоне, нравятся им детские горки. В кинотеатре
иногда бываем. Все, что нужно для всей семьи, здесь есть.
Когда гуляю, захожу в NEXT, чтобы купить что-то детям, для
себя покупаю в ZARA, MANGO.

Довольно часто здесь бываем с подругами, почти каждую
неделю. Решили прийти покушать, погулять, покататься на
аттракционах. Здесь приятно даже просто посидеть. Люблю
ZARA, MANGO, PULL&BEAR, STRADIVARIUS, TERRANOVA.
Покушать заходим в ITALITA, «Избушка». Из аттракционов
понравились «Комната страха» и «Башня». На пляже была
дважды, нигде себя не чувствуешь так комфортно, как там.

Индира,
36 лет

Мен дәрігерге оқып жүрмін, ауруханада жұмыс істеймін.
Мүмкіндік болған кезде үнемі «Хан Шатырға» демалуға, сейілуге келемін. Мен өте көп оқимын және жұмыс істеймін, сондықтан осында нақты тынығуға келуді ұнатамын. Бұл жердің
ахуалы ұнайды, жан-тәніммен бар салмақтан арылып, дем
аламын. BERSHKA-да киінуді сүйемін. Аттракциондарда сырғанап және жағажайға барып көргім келеді.

Мен таяуда ғана Павлодардан Нұр-Сұлтанға көшіп келдім.
Алғашқы алған әсерлерім есімде. Мұндағының барлығынан,
жайлы ахуалдан масаттандым. Сол кезде аттракциондарда
сырғанадық, өте ұнады. Қазір KFC, HARDEE’S, CREPE CAFE-ге
тамақтануға келіп тұрамын. BASKONI, LICHI, ALDO-да киіну
ұнайды.

Бибигуль,
29 лет

Я недавно переехала из Павлодара в Нур-Султан. Помню свои
первые впечатления. Была в восторге от всего здесь, от уютной атмосферы. Прокатилась тогда на аттракционах, очень
понравилось. Сейчас прихожу перекусить в KFC, HARDEE’S,
CREPE CAFE. Нравится одеваться в BASKONI, LICHI, ALDO.

Нұр-Сұлтанға бірінші рет, сіздердің астаналарыңызды көру
үшін келдік. Өзіміз Магнитогорскіденбіз. Мұнда әп-әдемі! Сіздердің қалаларыңыз ұнады, әсіресе түнде өте әдемі! Қыдырып
жүріп алыстан «Хан Шатырды» көрдік, оған да кіріп-шығуды
шештік. Кеше мұнда шара болатынын біліп, бүгін арнайы келдік, әуелі дайындалдық алдық. «Хан Шатырдың» іші де, сырты
да өте әдемі! Осында қыдырып, аттракциондарда сырғанамақпыз.
Впервые приехали в Нур-Султан, посмотреть вашу столицу.
Сами мы из Магнитогорска. Здесь шикарно! Нам нравится в
вашем городе, особенно ночью здесь очень красиво! Когда
гуляли, увидели «Хан Шатыр» издалека, решили, что хотим
его тоже посетить. Узнали вчера, что будет здесь мероприятие, пришли сегодня специально, даже подготовились. «Хан
Шатыр» тоже очень красивый и внутри, и снаружи! Собираемся прокатиться на аттракционах, погулять здесь.
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Надежда,
34 года

Дарина,
15 лет

Дархан,
24 года

Я учусь на врача, работаю в больнице. Когда есть возможность, прихожу всегда в «Хан Шатыр» отдохнуть, развеяться.
Я очень много учусь и работаю, поэтому люблю приходить
сюда именно за отдыхом. Люблю здесь атмосферу, здесь отдыхаешь душой от нагрузки. Одеваться люблю в BERSHKA.
Хочу попробовать прокатиться на аттракционах и сходить
на пляж.

Мен бүгін мұнда ұлым Мираспен жүрмін. «Хан Шатырға»
айтарлықтай жиірек келеміз. Әртүрлі шараларды ұнатамыз,
барлығына келуге тырысамыз. Мұндағы шоу, концерттер
ұнайды, жаңалықтарды қалт жібермейміз. Sky Beach Club-та
бірнеше рет болдық, ондағы ахуал өте жақсы. Fame City —
біздің ең сүйікті орнымыз, біз онда тұрақтанғанбыз. Kids City
мамандықтардың жаңа қалашығында да болдық. Баланы LC
WAIKIKI, «Детский мир» дүкендерінде киіндіреміз, күйеуім
CLIMBER және MASSIMO DUTTI дүкендерін ұнатады.
Я сегодня здесь с сыном Мирасом. Довольно-таки часто
приходим в «Хан Шатыр». Любим различные мероприятия,
стараемся на все приходить. Нравятся здесь шоу, концерты, всегда следим за новостями. В Sky Beach Club были несколько раз, там очень атмосферно. Fame City — наше излюбленное место, мы там завсегдатаи. Были и в новом городке
профессий Kids City. Одеваю ребенка в LC WAIKIKI, «Детский
мир», муж любит CLIMBER и MASSIMO DUTTI.
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Анель,
27 лет

SULPAK ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА
ДҮКЕНІНІҢ АШЫЛУЫ SULPAK

Теперь SULPAK стал еще больше! На 0 этаже открылось дополнительное торговое
smart-пространство компьютеров, телефонов
и гаджетов крупнейшего в Казахстане бренда электроники и бытовой техники SULPAK.
Сегодня вы можете приобрести в SULPAK не
только популярные бренды техники и электроники, но и эксклюзивные товары марок Honor,
Candy, Haier, Elenberg. SULPAK всегда следует
мировым трендам, предоставляя самый широкий выбор техники и электроники для своих
клиентов.

«Хан Шатырдың» 1-қабатында АRMANI
ЕXCHANGE эксклюзивті италиялық бренд
ашылды. Танымал бренд қалалық стильді қалайтын жастарға құрылған. АRMANI ЕXCHANGE
Giorgio Armani брендінің негізгі желісінен
стильдің жастарға бағытталуымен, құрылымының ықшамдығымен және қолжетімді бағалармен ерекшеленеді. Мұнда сіздер заманауи
дизайндегі және жоғары сападағы киімдер,
аяқ киімдер және аксессуарларды табасыздар. Бренд күзгі-қысқы топтамаларда жарқын
жылы күрткелер, свитшоттар, спорттық шалбарлар және АХ танылатын логотипті кроссовкаларды ұсынды.
На 1 этаже «Хан Шатыр» открылся эксклюзивный итальянский бренд АRMANI ЕXCHANGE.
Известный бренд создан для молодых людей,
предпочитающих городской стиль. АRMANI
ЕXCHANGE отличается от основной линии
бренда Giorgio Armani молодежным направлением стиля, лаконичностью конструкций и доступными ценами. Здесь вы найдёте одежду,
обувь и аксессуары современного дизайна и
высокого качества. В осенне-зимней коллекции бренд представил яркие тёплые куртки,
свитшоты, спортивные штаны и кроссовки с
узнаваемым логотипом AX.

АRMANI ЕXCHANGE ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА
ДҮКЕНІНІҢ АШЫЛУЫ АRMANI ЕXCHANGE
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Енді SULPAK одан да үлкен болды! 0-қабатта
SULPAK электроника және тұрмыстық техниканың Қазақстандағы ірі брендінің компьютерлер, телефондар және гаджеттердің қосымша
сауда smart-кеңістігі ашылды. Бүгінде сіздер
SULPAK-та техника мен электрониканың танымал брендтері ғана емес, сондай-ақ Honor,
Candy, Haier, Elenberg маркаларының эксклюзивті тауарларын сатып ала аласыздар. SULPAK
өз клиенттері үшін техника мен электрониканың барынша кең таңдауын ұсына отырып,
әрқашан әлемдік трендтермен ілесіп келеді.
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ЖАҢА ЖЫЛДЫ SKY BEACH CLUB
ЖАҒАЖАЙЫНДА ҚАРСЫ АЛАМЫЗ
ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД НА ПЛЯЖЕ SKY BEACH CLUB

Жыл бойындағы жаз жөнінде армандайсыз ба? Жаңа
жылды теңіз жағасында атап өтуді ше? Sky Beach Club
— бұл жарқын, көңілді жаңажылдық мерекелерді құм,
су және пальмалар арасында жағажайда өткізетін
мінсіз локация. Sky Beach Club-та Аяз Ата және Ақша
Қармен жаңажылдық сауық кештері мен корпоративтер өткізіледі! Сыйлықтар, конкурстар, дәмді тағамдар
және таңдаулы тіскебасарлар, сусындардың дәмін
сынау, билер және телегей-теңіз позитив — мұның
барлығы жаңажылдық Sky Beach Club!
Жаңажылдық сауық кештері мен корпоративтерден
өзге біз сіздерді осында жайлы отбасылық мерекелерді, үйлену салтанатын өткізуге, баланың туылған
күнін атап өтуге немесе достармен жай ғана сауық
кештерін ұйымдастыруға шақырамыз!

Мечтаете о лете круглый год? Новый год отметить на
берегу моря? Sky Beach Club — это идеальная локация
провести яркие веселые новогодние праздники на
пляже посреди песка, воды и пальм. В Sky Beach Club
проводятся новогодние вечеринки и корпоративы с
Дедом Морозом и Снегурочкой! Подарки, конкурсы,
вкусные блюда и изысканные закуски, дегустация напитков, танцы и море позитива — все это новогодний
Sky Beach Club!
Кроме новогодних вечеринок и корпоративов, мы
приглашаем вас провести здесь уютные семейные
праздники, свадебное торжество, отметить детский
день рождения или просто организовать вечеринки
с друзьями!
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Ең мистикалық Halloween мерекесі біздің сауда-ойын-сауық орталығын соқпай өтпеді. Бір апта бойында,
27 қазаннан 3 қараша аралығында атриумда көңілді
ойын-сауық бағдарламасы өтті. 31 қазанда мереке қарсаңында флешмобпен, конкурстармен, кәстөмді шерумен үлкен интербелсенді «Волшебный Halloween»
бағдарламасы өткізілді. Атриумде біз балалар арасында шараның ең өзгеше кәстөмдеріне сыйлықтар ұтысын ойнаттық.
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Самый мистический праздник Halloween не прошел
мимо нашего торгово-развлекательного центра. На
протяжении целой недели, с 27 октября по 3 ноября,
в атриуме проходила веселая развлекательная программа. 31 октября в канун самого праздника состоялась большая интерактивная программа «Волшебный
Halloween» с флешмобом, конкурсами, костюмированным парадом. В атриуме среди деток мы разыграли
подарки на самые необычные костюмы мероприятия.

Halloween құрметіне ойын-сауық бағдарламалар шеруі 3 қарашада «В гостях герои Disneyland» интербелсенді бағдарламасымен аяқталды. Біздің ең кішкентай
қонақтарымыз Disney мультфильмдеріндегі сүйікті
ханшайымдарымен кездесті, конкурстар ойнады, биледі. «Хан Шатыр» күмбезінің астында ең әсерлі және
көңілді ойын-сауық бағдарламалары өтіп тұрады. Демалыс күндерінде және демалыстарда «Хан Шатырға»
шақырамыз!

Завершился парад развлекательных программ в честь
Halloween 3 ноября с интерактивной программой «В
гостях герои Disneyland». Наши самые маленькие гости встретились с любимыми принцессами из мультфильмов Disney, поиграли в конкурсы, потанцевали.
Под куполом «Хан Шатыр» проходят самые захватывающие и веселые развлекательные программы. Приглашаем на выходные и каникулы в «Хан Шатыр»!
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16 қараша шаралардың орасан күніне айналды. Бұл
күні MB DANCE студиясынан жалынды би баттл-шоу
өтті. Бишілер өздерінің шығармашылық waacking,
vogue и all styles бағыттарында сайысты. Сондай-ақ,
бұл күні Fashion Club Astana сән мектебінен балалар
топтамасының сән көрсетілімі өтті. Сахнада балақайлар DEFACTO, ACOOLA, KOTON, MONSOON, «Детский
мир» брендттерінен 2019-2020 күз-қысына стильді
бейнелерді ұсынды. Биші-жеңімпаздарға сән мектебінде және би студиясында оқуға сертификаттар,
сол сияқты «Хан Шатыр» СОСО-да сатып алуларға
сыйлық сертификаттар тапсырылды.

16 ноября выдался большим днем мероприятий. В
этот день прошло зажигательное танцевальное баттл-шоу от студии MB DANCE. Танцоры соревновались
в своих творческих направлениях waacking, vogue
и all styles. Также в этот день прошел модный показ
детских коллекций от модельной школы Fashion Club
Astana. На сцене детки представили стильные образы на осень-зиму 2019-2020 от брендов DEFACTO,
ACOOLA, KOTON, MONSOON, «Детский мир». Танцорам-победителям вручили сертификаты на обучение
в модельной школе и танцевальной студии, а также
подарочные сертификаты на покупки в ТРЦ «Хан Шатыр».
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Сонымен қатар, 16 қарашада «Жүлдехан» супернауқанының соңғы бесінші аралық ұтыс ойыны болып өтті.
SULPAK гаджеттерінің бақытты жеңімпаздары болғандар:
• Бауов Кайрат (iPhone), купон №005662
• Ниязов Нуркен (iPad), купон №021911
• Ходжамжаров Бауыржан (Apple Watch),
купон №041603
2 маусымнан 16 желтоқсанға дейін «Хан Шатыр» СОСО-да бір күнде жалпы сомасы 20 000 теңгеге сауда
жасаңыз да келесі керемет сыйлықтарды ұтып алу
мүмкіндігіне ие болыңыз: «Лея» компаниясынан бір
бөлмелі 3 пәтер, Toyota City Astana автоорталығынан
Toyota Corolla автомобилі, сондай-ақ Sulpak-тан керемет Apple-гаджеттері.
Басты ұтыс ойыны 16 желтоқсанда өткізіледі. Барлығына сәттілік пен жолы болуды тілейміз!
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Также 16 ноября состоялся последний пятый промежуточный розыгрыш суперакции «Жүлдехан». Счастливыми победителями гаджетов от SULPAK стали:
• Бауов Кайрат (iPhone), купон №005662
• Ниязов Нуркен (iPad), купон №021911
• Ходжамжаров Бауыржан (Apple Watch),
купон №041603
Со 2 июня по 16 декабря совершите покупки в ТРЦ
«Хан Шатыр» на общую сумму 20 000 тенге за один
день и получите шанс выиграть суперпризы: три однокомнатных квартиры от компании «Лея», автомобиль Toyota Corolla от автоцентра Toyota City Astana, а
также крутые Apple-гаджеты от Sulpak!
Главный розыгрыш состоится 16 декабря. Желаем
всем везения и удачи!

Келесі демалыс күндерінде балаларға арналған және
бір «Праздник солнца» ойын-сауық бағдарламасы
өтті. Балалар арасында мүйізтұмсық түріндегі ойыншықтар өте танымал екенін білеміз, әрі бұл Қазақстанда және шет елде соңғы екі жылда трендке айналды.
Біздің кішкентай қонақтарымыз мультфильмдердегі
барлық сүйікті кейіпкерлерімен: Мүйізтұмсықтармен
және Тролльдармен кездесе алды. Балақайларды
аниматорлар заманауи әсерлі билермен және командалық ойындармен көңілдендірді. Барлықтарыңызды
демалыс күндерінде «Хан Шатырда» күтеміз!
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В следующие выходные прошла еще одна детская
развлекательная программа «Праздник солнца». Мы
знаем, что среди деток очень популярны игрушки в
виде единорогов, а еще это стало трендом двух последних лет в Казахстане и за рубежом. Наши маленькие гости смогли встретиться со всеми любимыми
героями мультфильмов: Единорогами и Троллями.
Деток аниматоры развлекали зажигательными современными танцами и командными играми. Ждем всех
на выходные в «Хан Шатыр»!

ЖЕЛТОҚСАНДА ҚАЙДА
ДЕМАЛУ КЕРЕК:
ЕЛДЕР БОЙЫНША ЖОЛНҰСҚА

Город Абу-Даби

ГДЕ ОТДОХНУТЬ В ДЕКАБРЕ:
ГИД ПО СТРАНАМ

БАӘ
БАӘ-де туристік маусым жыл бойында жалғасады,
алайда дәл желтоқсандағы климаттық жағдайлар ең
жұмсақ: ауа t +28°C-ге жетеді, ал су +25°C-ге дейін жылиды. Теңізде шомылу тіпті балаға да жайлы болады.
Жағажайдағы демалысқа мазмұнды саяхаттық бағдарлама қосылады. Абу-Дабиде әсем салтанатты Зайда
шейх Мешітін қызықтаңыз немесе Дубайдың футуристік сәулет ғимараттарын көріңіз. Егер БАӘ-ге айдың
соңында барсаңыздар, сіздер Жаңа жылды таңғажайып молынан мерекелеу барысының куәгері боласыздар және қызықтырар желтоқсандағы жаппай сатуға
ілігесіздер.
Демалыс үшін мейманхана:
Rixos Premium Saadiyat Island
Rixos Premium Dubai
Rixos The Palm Dubai

Отель Rixos Premium Seagate

Пляж отеля Rixos Sharm El Sheikh

Египетские пирамиды

Мысыр
Желтоқсанда Мысырға Қызыл теңіз жағалауындағы
жағажайлық тыныштандыратын демалысқа аттаныңыздар. Осы жыл мезгіліндегі ең танымал курорттар —
Шарм-эль-Шейх және Наама-Бэй. Осы уақыттағы ең
жайлы ауа райылық жағдайлар: таңертең және кешкісін
ыстық емес, ал теңіз өте жылы күйінде сақталады. Одан
өзге, ұшып барып-қайту мен мекендеу бағалары «барлығы қосылған» жүйесі бойынша өте төмен болады.
Мысыр Қызыл теңіздің суасты әлемімен даңқты, сондықтан туристер мұнда виндсерфинг және дайвингті
жақсы көреді. Жағажайлық демалысты көне көрнекі
орындарға экскурсиялармен үйлестіруге болады.
Демалыс үшін мейманхана:
Rixos Premium Seagate
Rixos Sharm El Sheikh

ОАЭ
Туристический сезон в ОАЭ длится круглый год, но
именно в декабре климатические условия самые мягкие: t воздуха достигает +28°C, а вода прогревается до
+25°C. Купаться в море будет комфортно даже ребёнку. К пляжному отдыху добавляется насыщенная экскурсионная программа. Полюбуйтесь в Абу-Даби на
великолепную роскошную Мечеть шейха Зайда или
посмотрите футуристические архитектурные сооружения Дубая. Если посетить ОАЭ к концу месяца, то вы
станете свидетелем невероятно богатого празднования Нового года и застанете заманчивые декабрьские
распродажи.
Отели для отдыха:
Rixos Premium Saadiyat Island
Rixos Premium Dubai
Rixos The Palm Dubai

Белая мечеть шейха Зайда
в Абу-Даби

Отель Rixos Premium Dubai
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Египет
В декабре отправляйтесь в Египет за умиротворяющим пляжным отдыхом на побережье Красного моря.
Самые популярные курорты в это время года — Шармэль-Шейх и Наама-Бэй. В это время самые комфортные
погодные условия: утром и вечером нежарко, а море
все еще остается очень прогретым. Кроме того, цены
на перелеты и проживание по системе «все включено» становятся очень низкими. Египет славится красивым подводным миром Красного моря, поэтому туристы любят здесь виндсерфинг и дайвинг. Пляжный
отдых можно с комфортом сочетать с экскурсиями по
древнейшим достопримечательностям.
Отели для отдыха:
Rixos Premium Seagate
Rixos Sharm El Sheikh

Ресей, Сочи
Жаңажылдық мерекелердің нағыз таңғажайыптарын
сезіну үшін Сочиге, Красная Поляна курортына аттаныңыздар. Бұл — тау туризмі және таушаңғы спортының ең танымал орталығы. Мұнда ең белгілі қысқы
ойын-сауықтар шоғырланған — шаңғы және шанада
сырғанау, шаңғы трассалары, аспалы жолдар, сноубординг, биіктіктегі шытырман оқиғалар бағы. Сіздер
белсенді демалыстарды ең танымал қысқы туристік
кешендерде өткізесіздер: «Лаура», «Альпика-Сервис», «Горки Город», «Горная Карусель», «Роза Хутор».
Қысқы белсенді демалыстан соң Сочиге, қаланың басты көрнекі орындарын көру үшін және Қара теңіздің
қысқы жұмсақ самалын сезінуге аттаныңыз.
Демалыс үшін мейманхана:
Rixos Krasnaya Polyana Sochi
Россия, Сочи
Ощутить настоящее очарование новогодних праздников отправляйтесь на курорт Красная Поляна, в
Сочи. Это самый известный центр горного туризма и
горнолыжного спорта. Здесь сосредоточены самые популярные зимние развлечения — катания на лыжах и
санях, лыжные трассы, канатные дороги, сноубординг,
парк приключений на высоте. Вы проведете активные
выходные на самых известных зимних туристических
комплексах: «Лаура», «Альпика-Сервис», «Горки Город», «Горная Карусель», «Роза Хутор». После зимнего активного отдыха отправляйтесь в Сочи, чтобы посмотреть на главные достопримечательности города и
ощутить зимой мягкий бриз Черного моря.
Отель для отдыха:
Rixos Krasnaya Polyana Sochi
Горно-туристический комплекс «Роза Хутор»

Гора Маттерхорн

Улицы Цюриха

Отель Rixos Fluela Davos

Швейцария
Тамаша таңғажайып қысты сезіну үшін Швейцарияға
аттаныңыздар. Қыс басы — бұл Берн, Люцерн, Женева,
Цюрих әсемдігін бағалайтын нағыз уақыт. Рождестволық базарлардың көптігі, мейрамханалардағы арнайы
мерекелік ас мәзірі, рухтанған жүргіншілер – мұның
барлығы Швейцариядағы тамаша демалыстың керемет құрамдасы. Қалалардың көшелері жаппай шыршалармен, гүлдестелермен, тоқыма бұғылармен және
майшамдармен көмкерілген.
Демалыс үшін мейманхана:
Rixos Fluela Davos
Швейцария
Почувствовать красивейшую чудесную зиму отправляйтесь в Швейцарию. Начало зимы — это самое время оценить красоту Берна, Люцерна, Женевы, Цюриха.
Обилие рождественских базаров, специальные праздничные меню в ресторанах, воодушевленные прохожие – все это прекрасные составляющие отличного отдыха в Швейцарии. Улицы городов сплошь уставлены
елями, венками, плетеными оленями и свечами.
Отель для отдыха:
Rixos Fluela Davos
Елка с кристаллами SWAROVSKI в Цюрихе

Отель Rixos Krasnaya Polyana Sochi

Поселок «Красная Поляна»
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ЖЕЛТОҚСАН\ДЕКАБРЬ
Марат банкте оның директоры болуды армандап, он жыл бойында жұмыс
істейді. Жаңа есерсоқ бастық келген
соң Маратты кассир лауазымына
дейін төмендетеді, одан кейін мүлдем жұмыстан шығарады. Кейіпкер
өзі сияқты «кереметі бар» біртума
адамдардан команда жинай отырып,
өкпелетушілерінен кек алуды шешеді.
Марат работает в банке на протяжении десяти лет, мечтая стать его
директором. После прихода нового
начальника-самодура Марата понижают до должности кассира, а затем
и вовсе увольняют. Герой решает отомстить обидчикам, собирая для этого
команду таких же оригиналов, людей
«с чудинкой», как он.

«ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ»
қайырымдылық жобасы

Благотворительный проект «ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ»
Сіз «Дерево Желаний» жобасы туралы естідіңіз бе?
«Хан Шатыр» атриумында жарықтандырғышы бар
әдемі ақ ағаш орналасқан, онда балалардың — тағдыры әртүрлі балалардың тілектері бар хатқалталар
ілінген. Wish tree, немесе «Дерево Желаний» — бұл 9
жылдан астам уақыт қолданыстағы арнайы қайырымдылық жобасы. Хатқалталарда балалар үйіндегі балалардың, мүмкіндігі шектеулі балалардың, сондай-ақ
«Балалар онкологиясы» балаларының тілектері бар.
Желтоқсанда «Хан Шатыр» балалар үйіндегі балаларды сыйлықтармен қуантады, сонымен қатар Jas Otan
ЖҚ-мен бірлесе отырып «Нұрлы Жүрек» балалардың
психикалық-неврологиялық медициналық-әлеуметтік мекемесінің балаларына көмек бойынша қайырымдылық акция өтеді.
Акцияға қалай қатысуға болады:
— Ағаштан хатқалта алып, бала тілектерінің бірін
орындау үшін сыйлық дайындау,
— Сыйлықты акция өтетін күндері «Хан Шатыр» СОСО-ға әкелу немесе хатта көрсетілген мекенжай бойынша қолма-қол сыйлау.
Бақыт сыйлау өте оңай!
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Слышали ли вы когда-нибудь о проекте «Дерево Желаний»? В атриуме «Хан Шатыр» располагается красивое белое дерево с подсветкой, на котором висят
конверты с желаниями детей — детей с разными
судьбами. Wish tree, или «Дерево Желаний» — это
специальный благотворительный проект, существующий более 9 лет. В конвертах находятся желания
детей из детских домов, детей с ограниченными возможностями, а также ребят из «Детской онкологии».
В декабре «Хан Шатыр» снова порадует деток из
детских домов подарками, а также совместно с МК
Jas Otan пройдет благотворительная акция по помощи детям из детского психоневрологического медико-социального учреждения «Нұрлы Жүрек».
Как поучаствовать в акции:
— Взять конверт с дерева и выполнить одно из желаний ребенка, подготовив подарок,
— Принести подарок в ТРЦ «Хан Шатыр» в дни проведения акции или подарить его лично по указанному в письме адресу.
Подарить счастье так просто!

Бұл — отбасылық жарқылдаған «Каникулы off-line» комедиясының жалғасы,
онда сіздерді сүйікті кейіпкерлеріңіздің жаңа оқиғалары, одан да көп әзіл-оспақ және одан да шиеленіскен әрі қызықты оқиға желісі күтеді.
Это продолжение искрометной семейной комедии «Каникулы off-line», в
которой вас ждут новые приключения любимых героев, еще больше юмора
и еще более запутанная и интересная сюжетная линия.
Университеттің дарынды оқытушысы жұмыссыз қалады. Ол не істейтінін және әрі қарай қалай өмір сүретінін
білмейді, алайда, күтпеген жерден оның студент қызды
қалай жазалағаны туралы бейне Интернетте орасан танымалдыққа ие болғанын көріп қалады. Кенеттен даңққа тап
болған жағдайда өзін қалай ұстау керек?
Талантливый преподаватель университета остается без
работы. Он не знает, что делать и как жить дальше, но
вдруг обнаруживает, что видео того, как он наказал студентку, обрело в Интернете огромную популярность. Как
вести себя в условиях внезапно обретенной славы?

Жомарт Қанатұлының қонақ үйінде мүлде таяуда халықаралық
компания конференциясының аясында жаңа техниканың тұсаукесер рәсімі болып өтуі керек. Бірақ, қырсық шалады: қымбат
жабдық сынады, енді басты кейіпкер отбасымен Кореяға баруға
мәжбүр болады…
В гостинице Жомарта Канатовича совсем скоро должна состояться презентация новой техники в рамках конференции международной компании. Но случается беда: ломается дорогое оборудование, и теперь главный герой с семьей вынужден ехать в Корею…
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