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АЙ ТРЕНДТЕРІ / ТРЕНДЫ МЕСЯЦА
SULPAK ДҮКЕНІНЕН SAMSUNG GALAXY S10 PLUS

Samsung Galaxy S10 Plus — ультразаманауи гаджеттерге әуес жандарға
арналған көптен күткен жаңалық. Су өткізбейтін смартфонның сегіз
ядролық процессоры, графикалық жылдамдатқышы, 16 Mpx дейін ажыратымдылығы және 1 Тб дейінгі жад көлемі бар.

СМАРТФОН SAMSUNG GALAXY S10 PLUS В SULPAK

КЕДЫ ОТ LACOSTE

Кеды – заманауи гардеробтың ажырамас бөлігі. Carnaby
Evo жаңа эволюциялық үлгісі ашық түсті Lacoste Paris
өрнегімен қыдыруға да, іскерлік кездесулерге де дәл келетін болады.

КЕДЫ ОТ LACOSTE

Кеды — неотъемлемый элемент современного гардероба. Новая эволюционная модель Carnaby Evo с ярким
тиснением Lacoste Paris подойдет как для прогулки, так
и для деловых встреч.

ALSER.KZ ДҮКЕНІНЕН SONY SRS-XB21/
YC.RU2 СЫМСЫЗ КОЛОНКАСЫ

Samsung Galaxy S10 Plus — долгожданная новинка для поклонников ультрасовременных гаджетов. Водонепроницаемый смартфон имеет восьмиядерный процессор, графический ускоритель, пять камер с разрешением до 16 Mpx и объем памяти до 1 Тб!

MUST HAVE
SWISS TIME ДҮКЕНІНЕН
MIDO COMMANDER II
САҒАТЫ

Ыңғайлы Sony сымсыз колонкасының көмегімен
достарыңызбен кездесулерді және сауық кештерді жандандырыңыз. Ол сөмкеге жеңіл сыйып, үш өлшемді дыбысының арқасында қайда
жүрсеңіз де мерекелік атмосфераны туғызады.

-MEN

БЕСПРОВОДНАЯ КОЛОНКА SONY
SRS-XB21/YC.RU2 В ALSER.KZ

Оживите встречу с друзьями или вечеринку с
удобной беспроводной колонкой от Sony. Она
легко помещается в сумке и благодаря уникальному трехмерному звуку создаст праздничную
атмосферу, где бы вы ни находились.

Аллигатордың терісінен жасалған
бауы, күнтізбесі мен хронографы
бар су өткізбейтін сағат – іскер ерге
арналған нағыз must have.

ALTINYILDIZ CLASSICS
ДҮКЕНІНЕН ГАЛСТУК

Галстук — ер адамдардың іскерлік гардеробының ажырамас бөлігі. 1-қабаттағы ALTINYILDIZ Classics дүкенінен
галстуктың түр-түрін таба аласыздар.

ЧАСЫ MIDO COMMANDER II
В SWISS TIME

Водонепроницаемые часы с ремешком из кожи аллигатора, календарем и хронографом — настоящий
must have делового мужчины.

ГАЛСТУК ОТ ALTINYILDIZ
CLASSICS

Галстук — неотъемлемая часть мужского делового гардероба. Самые
разнообразные галстуки вы найдете
в магазине ALTINYILDIZ Classics на
1 этаже.

MOLESKINE ДҮКЕНІНЕН
METRO РЮКЗАГІ

MON AMIE ДҮКЕНІНЕН HUGO BOSS
ПАРФЮМІ

Сәнді Metro рюкзагі street style-ді ұнататындар үшін өте қолайлы болып
келеді.

2018 жылдың Boss Bottled United Hugo Boss
иісі иесінің барлық оң қасиеттерін аша түсіп,
ер мінезділігін көрсете түседі.

РЮКЗАК METRO ОТ
MOLESKINE

ПАРФЮМ HUGO BOSS В MON AMIE

Аромат 2018 года Boss Bottled United Hugo
Boss раскроет все положительные черты
обладателя и сделает акцент на мужественности характера.

Стильный рюкзак Metro вмещает все,
что вам необходимо, и подойдет настоящим любителям street style.
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MASSIMO DUTTI ДҮКЕНІНЕН НАППАДАН
ЖАСАЛҒАН КҮРТЕШЕ

Қой терісінен жасалған сәнді күртеше – көктемнің
салқын кештері үшін нағыз керек дүние.

КУРТКА ИЗ НАППЫ ОТ MASSIMO DUTTI

Стильная куртка из овечьей кожи — то, что нужно для
прохладных весенних вечеров.
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АЙ ТРЕНДТЕРІ / ТРЕНДЫ МЕСЯЦА
CARPISA ДҮКЕНІНЕН РЮКЗАК

Соңғы
жылдардың
тренді – рюкзактар.
CARPISA-дан сыйымды
рюкзак – заманауи қыздарға арналған таптырмас құрал.

РЮКЗАК ОТ
CARPISA

Тренд последних лет
— рюкзаки. Вместительный
рюкзак
от
CARPISA — находка для
современной девушки.

L’OCCITANE ДҮКЕНІНЕН
HERBAE КҮТІМГЕ АРНАЛҒАН
ҚҰРАЛДАРЫ

INGLOT ДҮКЕНІНЕН FREEDOM GOLD
ПАЛИТРАСЫ
INGLOT дүкенінің палитрасымен кез келген
көлемдегі және пішіндегі реффилдерден
бірегей жинақ жасай аласыз.

ПАЛИТРА FREEDOM GOLD ОТ INGLOT
С палитрой от INGLOT вы можете составить
собственный уникальный набор из рефиллов любого размера и формы.

MUST HAVE

MON AMIE ДҮКЕНІНЕН
GUERLAIN L’ESSENTIEL
NATURAL GLOW FOUNDATION
ТОНАЛДЫҚ КРЕМІ

BEAUTYMANIA ДҮКЕНІНЕН
MON GUERLAIN BLOOM OF
ROSE ПАРФЮМІ
Guerlain-нен жаңалық – заманауи нәзіктіктің белгісі. Бұл иіс
Анджелина Джоли сипаттайтын
мықты әрі сезімтал әйелге арналған.

ПАРФЮМ MON GUERLAIN
BLOOM OF ROSE В
BEAUTYMANIA

Новинка от Guerlain — гимн
современной
женственности.
Аромат посвящен сильной и
чувственной женщине, образ
которой воплощает Анджелина
Джоли.

Күтімге арналған жаңа Herbae құралдары сізге және сіздің теріңізге прованс
шөптерінің иісін сезіндіреді.

ЛИНЕЙКА УХОДОВЫХ СРЕДСТВ
HERBAE ОТ L’OCCITANE

Новая линия уходовых средств Herbae
подарит вам и вашей коже чувственное
наслаждение ароматами прованских
трав.

-WOMEN
BORK ДҮКЕНІНЕН D682
УЛЬТРАДЫБЫСТЫ СКРАБ
2 қызметті (тазалау және массаж) атқаратын бетті нәзік тазалауға арналған инновациялық
скраб теріңізге балғындық пен
сәуле сыйлайды.

Guerlain-нен жаңа тоналдық крем –
бүгінгі күннің құралы. Ол 97 пайызға
табиғи заттардан тұрады және SPF20
қорғанысына ие.

SWAROVSKI ДҮКЕНІНЕН IPHONE XS
MAX-ҚА АРНАЛҒАН
ЧЕХОЛ

Смартфонға арналған жаңа
сәнді соққыға қарсы чехол
қызғылт, көк және жасыл
кристаллдармен
жылтырайды.

ЧЕХОЛ ДЛЯ
IPHONE XS MAX ОТ
SWAROVSKI

Новый стильный чехол для
смартфона с противоударной защитой мерцает роскошными оттенками лилового, синего и зелёного
кристаллов.
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ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА
GUERLAIN L’ESSENTIEL
NATURAL GLOW FOUNDATION
В MON AMIE

Новая тональная основа от Guerlain
— средство нового поколения. Она
на 97% состоит из компонентов природного происхождения и обладает
защитой SPF20.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
СКРАБ D682 В BORK

Инновационный скраб для деликатного очищения кожи лица
с 2 режимами работы (очищение и массаж) вернет коже свежесть и сияние.

NEW BALANCE 574 SHEEN PACK
КРОССОВКИІ

Сыртқы келбетіңізді 574 Sheen Pack кроссовкиімен
толықтырыңыз. Аяқ киімнің жоғарғы жағы ауа өткізетін материалдардан жасалған, ал арнайы табаны
қосымша жайлылық сыйлайды.

КРОССОВКИ NEW BALANCE 574
SHEEN PACK

Дополните свой образ сиянием кроссовок 574 Sheen
Pack. Верх модели выполнен из дышащих материалов, а специальная подошва обеспечит дополнительную поддержку.
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PANDORA ДҮКЕНІНЕН «ЖАЛТЫРАҒАН
АРМАН» БІЛЕЗІГІ

PANDORA-ның жаңа топтамасынан геометриялық
күміс білезік сіздің кербездігіңізді аша түседі.

БРАСЛЕТ «БЛЕСТЯЩАЯ МЕЧТА» ОТ
PANDORA

Серебряный браслет с
геометрическим
мотивом из новой коллекции
Pandora подчеркнет вашу
элегантность.

ZARA Woman

ZARA Woman

GUESS

ZARA Woman

MANGO

СӨМКЕЛЕР ШЕРУІ

CHARLES&KEITH
CHARLES&KEITH

GUESS
ZARA Woman

Сәтті таңдалған сөмке үстіңізде қарапайым шалбар мен базалық жейде
ғана киілген болса да, кейпіңізді қызықты ете түседі. Брендтер көктемді
әртүрлі пішіндегі сөмкелермен қарсы алуды ұсынады. Жаңа топтамадан
уақытқа бағынбайтын ең ерекше пішіндерден классикалыққа дейінгі үлгілерді ұсынамыз. Шабыттанып, «Хан Шатырға» келіңіздер!
TOMMY HILFIGER

ПАРАД СУМОК

Удачно выбранная сумка может составить интересный образ, даже
если на вас простые брюки и базовая футболка. Встретить весну бренды предлагают с сумками необычных форм. Мы собрали актуальные
модели из новых коллекций: от самых эксцентричных до классических
форм вне времени. Вдохновляйтесь и приходите в ТРЦ «Хан Шатыр»!

MANGO

GUESS

ZARA Woman

ZARA Woman

TOMMY HILFIGER

MANGO

ZARA Woman

GUESS

PARFOIS
CARPISA
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INTERFOOD дүкенінен Taft
Marathon Power Gel шашты
сәндеуге арналған гель

Парфюмированный гель
для тела и волос «Кедр&Лайм»
от YVES ROCHER

FRESH LINE ақ
шаштарға қарсы
«Олимпийский
Зевс» нығайтқыш
шампуні

L’OCCITANE дүкенінен
көздің шаршауына арналған
ылғалдандырушы крем

Ер адамдарға арналған күтім:
заманауи beauty-құралдар

Мужской уход: современные
beauty-средства

Өз өзіне тек әйелдер қарайды деп кім айтты? Соңғы
жылдардың трендтері - жылтыраған сау тері, күтім
көрген қолдар мен шаш. Сұлулық индустриясы алға
қарай жылжуда, сол себепті ер адамдарға қырынуға
арналған көбіктер мен шампуньдерді ғана ұсынып
қоймайды. Ер адамдарға арналған пайдалы құралдар топтамасын ұсынамыз.

Кто сказал, что за собой ухаживают только женщины? Тренд последних лет — здоровая светящаяся
кожа, ухоженные руки и волосы. Индустрия красоты ушла далеко вперед, и для мужчин выпускают не
только пены для бритья и шампуни. Представляем
подборку полезных средств для сильного пола.
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FRESH LINE дүкенінен «Гера»
бетті тартуға арналған
сыворотка
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YVES ROCHER
дүкенінен бетке
арналған гель-скраб

L’OCCITANE дүкенінен карите қосылған бетке арналған крем-комфорт
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Подтягивающая сыворотка для
лица «Гера» от FRESH LINE

Воздушный крем-комфорт с
карите для лица от L’OCCITANE
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MON AMIE дүкенінен
ерлерге арналған
Collistar Linea Uomo
Attivi Puri коллагені

MON AMIE дүкенінен Clinique бетке
арналған ылғалдандырушы лосьоны

BEAUTYMANIA
дүкенінен Clarins
Tonique Confort
бетке арналған
жұмсақ ылғалдандырушы тоник
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БИ ДЕГЕН – ЕРКІНДІК: ТАНЫМАЛ БИШІЛЕР TAG WILLIAMS, KATHLEEN DIZON ЖӘНЕ
АНТОН САХАРОВПЕН СҰХБАТ
ТАНЦЫ — ЭТО СВОБОДА: ИНТЕРВЬЮ С ИЗВЕСТНЫМИ ТАНЦОРАМИ
TAG WILLIAMS, KATHLEEN DIZON И АНТОНОМ САХАРОВЫМ

24 ақпан күні «Хан Шатыр» СОСО-ның астында Choreo
Жалпықазақстандық дала және заманауи хореография байқауының кереметтей финалы өтті. Әділқазылар мүшесінде әлемге әйгілі бишілер Tag Williams, би
челлендждерінің негізін қалаушы Kathleen Dizon, танымал хореографтың және продюсер Грег Чапкистің
көмекшісі және vogue стилінің негізін қалаушылардың
бірі Антон Сахаров болды. Олар бізбен «Хан Шатырдан» алған әсерлерімен және Қазақстанға алғашқы сапарларымен бөлісті.
Қонақжай Қазақстанға қош келдіңіздер! Жақсы ұшып
келдіңіздер деп үміттенеміз. Сіздерге бірнеше сұрақ
қойсақ дейміз. Неліктен биді таңдадыңыздар?
Tag: Мектепте футболмен айналыстым, артынан колледжге түстім, одан кейін ересек өмір басталды. Би
деген – мүлдем басқа әлем, өзімді көрсетудің әдісі.
Антон: Бұл – эмоциялық тұрғыда қалыпқа келу. Биде
кейпіңді өзгертіп, босайсың. Мен биді жұмысыма айналдырмаймын. Мен үшін бұл – одан да ерекше құбылыс.
Kathleen: Мен үшін биді анам таңдады. Алайда кейінірек би мені бақытқа бөлейтінін түсіндім. Би – жаныма жақын іс.
Қазақстан туралы алғашқы ойларыңыз?
Tag: Қазақстан сондай суық әрі қар көп жауатынын
білмедім. Дегенмен бұл жақтың сәулетінің әдемілігін,
дәмді асын, ашық-жарқын адамдарын өз көзіммен
көріп, тамсандым.
Антон: Бұл – менің алғаш келуім, бірақ барлығы ұнап
жатыр. Бірнеше жерлерге барып үлгердік, әртүрлі
астан дәм таттық. Барлығы өте ерекше.
Kathleen: Мен қар көп болады деп ойлағанмын. Қаланың архитектурасы таң қалдырды. Адамдары осыншалықты қонақжай деп ойламаппын.
Қазақстанға келмес бұрын біздің сауда орталығымыз
туралы естулеріңіз болды ма?
Tag: Мен «Хан Шатыр» туралы EXPO-2017 көрмесі өтіп
жатқанда білдім. Көрме туралы видеоны қарап отырып, ерекше ғимаратты көрдім.
Kathleen: Мен бұрын байқауға қатысуға келген достарымнан білдім.

24 февраля под куполом ТРЦ «Хан Шатыр» состоялся грандиозный финал Всеказахстанского конкурса
уличной и современной хореографии Choreo. В составе жюри были известные мировые танцоры: Tag
Williams, основатель танцевальных challenge, Kathleen
Dizon, ассистент знаменитого хореографа и продюсера Грега Чапкиса, а также Антон Сахаров, один из
основателей стиля vogue. Они поделились с нами впечатлениями о «Хан Шатыр» и в целом о своем первом
визите в Казахстан.
Добро пожаловать в гостеприимный Казахстан! Надеемся, что вы прекрасно долетели! Хотелось бы задать
вам пару вопросов. Почему именно танцы?
Tag: В школе я занимался футболом, потом поступил
в колледж, позже началась взрослая жизнь. Танцы —
это другая жизнь, мой язык самовыражения.
Антон: Это эмоциональная разрядка. В танце ты перевоплощаешься и «отпускаешь» себя. Я не превращаю
танцы в свою работу. Для меня это нечто особенное.
Kathleen: За меня выбрала танцы мама. Но уже потом
я поняла, что это делает меня счастливее. Танцы —
это мое.
Какое первое впечатление произвел Казахстан?
Tag: Я не думал, что в Казахстане настолько холодно
и так много снега. Но я увидел своими глазами, как
здесь красиво: замечательная архитектура, невероятно вкусная еда, отзывчивые люди.
Антон: Я здесь впервые, но все нравится. Мы уже побывали в нескольких заведениях, попробовали разные национальные блюда — необычно и вкусно.
Kathleen: Я думала, что будет больше снега. Поразила
архитектура города. Не ожидала, что люди настолько
гостеприимные.
До приезда в Казахстан слышали о нашем торговом
центре?
Tag: Я узнал о «Хан Шатыр», когда проходила выставка EXPO-2017. Смотрел видео о выставке и увидел
необычное здание торгового центра.
Kathleen: А я узнала от своих друзей, которые ранее
приезжали и участвовали в конкурсе.
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«Хан Шатырдың» ішіне кірген кезде қандай сезімге
бөлендіңіздер?
Tag: Мен таңғалдым. Біздің Америкада мұндай ғимараттар жоқ. Түнде жанынан өткенде әсіресе әдемі
көрінеді. Жағажайдың осынша жоғарыда орналасқанына таңғалдым.
Антон: «Хан Шатырда» бітпейтін жаз, бұл жер өте
жайлы: аттракциондар да, жағажай да, кино да бар.
Kathleen: Ғимараттың құрылысы, аттракционның биігінен көрінетін жағажай ұнады. Бұл жерде бізде де
көрсетілген брендтер көп.
Қазақстандық бишілерге қандай кеңес бере аласыздар?
Tag: Жаңа деңгейге шығып, өзіңнен өзің биік бол. Мен
бүгінгі бишілерден ерекшелік,әуенділік пен нағыз шоу
күтемін.
Kathleen: Мен бірнеше күн бұрын-ақ бидің деңгейіне
таң қалғам, ал бүгінгі күннен одан да көп күтемін.
Беріспеңіздер!
Антон: Бастысы – ерекше болыңыздар.
Бізге уақыттарыңызды бөлгендеріңіз үшін рахмет. Сіздерді «Хан Шатыр» СОСО-да күтеміз!

Какие эмоции вызвал «Хан Шатыр», когда оказались
внутри?
Tag: Я был впечатлен. У нас нет таких зданий в Америке. Ночью очень красиво выглядит, когда мимо проезжаешь. Был удивлен, что так высоко располагается
пляж.
Антон: В «Хан Шатыр» как будто вечное лето, здесь
максимально комфортно: и аттракционы есть, и пляж,
и кино.
Kathleen: Понравилось строение здания, пляж, который мы видели с высоты аттракциона. Здесь много
брендов, представленных и у нас.
Какой совет дадите казахстанским танцорам?
Tag: Выходить на новый уровень и быть лучше самого
себя. Сегодня от танцоров я жду оригинальности, музыкальности и настоящего шоу.
Kathleen: Я уже была удивлена уровнем танцев несколько дней назад, а от сегодняшнего дня жду еще
большего. Не сдавайтесь!
Антон: Главное — будьте индивидуальными.
Большое спасибо, что уделили нам время. Приглашаем вас к нам в гости, в ТРЦ «Хан Шатыр»!
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«ХАН ШАТЫР» СОСО-ДА
БАҚЫТТЫ БАЛАЛЫҚ ШАҚ
СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
В ТРЦ «ХАН ШАТЫР»

«Хан Шатыр» СОСО-да тіпті ең кішкентай балалармен демалуға барлық жағдай жасалғанын біле отырып,
отбасыңызбен күніңізді қызықты өткізе аласыз.
• 4-қабатта ең үлкен Fame City отбасылық ойын орталығы
орналасқан.
• Sky Beach Club жағажайында жұма сайын 6 мен 15 жас аралығындағы балаларға -50% дейін жеңілдік қарастырылған. 5
жасқа дейінгі балаларға кіру – тегін!
• 3-қабаттағы мейрамханалар мен кафелерде балаларға арналған дәмді ас.
• Фуд-кортта ең кішкентай бүлдіршіндер үшін арнайы балалар
орындықшалары бар.
• «Хан Шатыр» СОСО-да ыңғайлы құндақтау үстелшелері
орналасқан ана мен бала бөлмесі бар.
• SULPAK дүкенінің жанында сауда орталығында оңай қозғалып жүру үшін балалар арбасын жалға алуға болады.
• Сіздер және балаларыңыз үшін көптеген ZARA Kids, ADIDAS
Kids, MARWIN, «Детский мир», TIFLANI, NEXT, ACOOLA, OVS,
TERRANOVA және т.б. брендтерден киім, ойыншық, аяқ киім,
кітаптар топтамаларын кездестіруге болады.
• Әр демалыс күндері «Хан Шатыр» СОСО-ның атриумында
балалар интерактивті ойын-сауық шаралары өтеді.
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В ТРЦ «Хан Шатыр» вы можете провести с
семьей весь день, будучи уверенными, что
здесь созданы все условия для отдыха даже
с самыми маленькими детьми.
• На 4 этаже располагается самый большой семейный игровой центр Fame City.
• На пляже Sky Beach Club по пятницам действует
скидка -50% для детей от 6 до 15 лет. Всем детям
до 5 лет вход бесплатный!
• Вкусное меню для детей в ресторанах и кафе на 3
этаже.
• На фуд-корте для самых маленьких находятся
специальные детские стульчики.
• В ТРЦ «Хан Шатыр» есть комнаты матери и ребенка
с удобными пеленальными столиками.
• Возле магазина SULPAK находится прокат детских
колясок для удобного передвижения по торговому
центру.
• Для вас и ваших детей множество полезных магазинов с большим ассортиментом одежды, обуви,
игрушек, книг: ZARA Kids, ADIDAS Kids, MARWIN,
«Детский мир», TIFLANI, NEXT, ACOOLA, OVS,
TERRANOVA и другие.
• Каждые выходные в атриуме ТРЦ «Хан Шатыр»
проходят детские интерактивно-развлекательные
мероприятия.

Көктемнің ең шырайлы мейрамы – 8 Наурызға орай «Хан Шатыр» СОСО-да қонақтарға
арналған ауқымды интерактивті ойын-сауық
бағдарлама дайындалды. Fame City ойын
орталығында ең кішкентай келушілер үшін
«Анаға сыйлық» атты оқыту шеберлік сыныбы өтті. Бүлдіршіндер өз қолдарымен жағымды сыйлықтар жасап шығарды. Кішкентай
балаларға ерекше ашық түсті қобдишалар
жасаудан шеберлік сыныбы өтті. Барлық балалар қолдан шықан бұйымдарын қуана-қуана табыстап, ойын орталығының іші күлкіге
толды.

В честь самого теплого и душевного весеннего
праздника 8 Марта в ТРЦ «Хан Шатыр» прошла большая интерактивно-развлекательная программа для гостей. В игровом центре
Fame City для самых маленьких посетителей
прошел обучающий мастер-класс «Подарок
маме». Ребята могли сотворить своими руками приятные подарки-сюрпризы. Маленьким
деткам провели мастер-класс по изготовлению уникальных ярких шкатулок. Все детки с
радостью подарили свои изделия, а игровой
центр снова наполнился улыбками.
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8 Наурыз күні барлық қыз-келіншектер «Хан Шатыр» СОСО-ның атриумында пайдалы Beauty day
немесе «Сұлулық күнін» өткізу мүмкіндігін иеленді. Біздің нәзік жанды қонақтарымыз үшін шабыттандырушы шеберлік сыныптары өтті. Кәсіби стилист және бет әрлеуші, Mona Lisa сән студиясының
негізін қалаушы Ажар Төрехан жылдам макияждың
сырымен бөлісті. Танымал астролог және курстардың оқытушысы Василенко Георгий қонақтарымыздың толғандырған сұрақтарына жауап беріп,
алдағы жылға кеңестер берді. Стилист-имиджмейкер Әубәкірова Алма сәнді гардеробты жасаудан
шеберлік сыныбын өткізді.

8 Марта всем женщинам предоставилась уникальная возможность провести в атриуме ТРЦ «Хан
Шатыр» полезный Beauty day, или «День красоты».
Для наших милых посетительниц прошли вдохновляющие мастер-классы. Профессиональный стилист-визажист, основатель студии красоты Mona
Lisa, Ажар Турехан рассказала о секретах быстрого макияжа для себя. Известный астролог и преподаватель курсов Василенко Георгий ответил на
интересующие вопросы наших гостей и дал советы
на ближайший год. Аубакирова Алма, практикующий стилист-имиджмейкер, провела мастер-класс
по составлению модного гардероба.
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«Хан Шатыр» СОСО әрдайым қонақтарын акциялармен, ұтыс ойындарымен және сыйлықтармен
қуантады. 16 наурызда «Нұрлы Науқан» шуақты
акциясының үшінші аралық ұтыс ойыны өтті. «Хан
Шатыр» СОСО қонақтары үшін сауықтық бағдарламамен қатар Rixos President Astana қонақүйінде
екі адамға екі күн тұру мүмкіндігі ойнатылды. Бұл
ойында Қабиева Гауһар жеңімпаз атанды. Құттықтаймыз!
«Нұрлы Науқан» акциясының 21 сәуірде өтетін
негізгі кезеңінде үздік жеті қонақүй желілерінің
бірі Rixos-ке екі адамға жолдама ойнатылады!
Ұтыс ойынына қатысудың басты шарты – бір күннің ішінде «Хан Шатыр» СОСО-ның кез келген
дүкенінен 20 000 теңгеге тауар сатып алу керек.
Біздің акцияларға қатысып, супержүлделер ұтып
алыңыздар!

«Хан Шатыр» СОСО ең кішкентай қонақтарына ертегілер мен мультфильмдердегі сүйікті кейіпкерлерімен
кездесуге мүмкіндік сыйлайды. 17 наурыз күні атриумда «Ойыншықтардың ғарыштағы оқиғалары» атты
қызықты балалар іс-шарасы өтті. Сауда орталығына
әйгілі кейіпкерлер Дарт Вейдер, Лея, «Жұлдызды
шайқастардағы» Джедай, сондай-ақ, «Ойыншықтар
оқиғаларының» кейіпкері Базз Лайтер келді. Аниматорлар балалармен қызықты интерактивті ойындар мен байқаулар өткізді. Біз сіздерді әр демалыс
және мереке күндері өтетін интерактивті ойын-сауық
бағдарламаларымызда күтеміз. Кіру – тегін.

ТРЦ «Хан Шатыр» дарит возможность самым маленьким гостям встретиться с любимыми героями мультфильмов и сказок. 17 марта в атриуме прошло увлекательное детское мероприятие «Космические истории
игрушек». В торговый центр пожаловали популярные
герои: Дарт Вейдер, Лея, Джедай из фантастической
саги «Звездные войны», а также Базз Лайтер — персонаж «Истории игрушек». Аниматоры провели с ребятами веселые интерактивные игры и конкурсы. Мы
ждем всех на наших интерактивно-развлекательных
программах, которые проводятся каждые выходные
и праздники. Вход свободный.

ТРЦ «Хан Шатыр» всегда радует своих гостей
акциями, розыгрышами и подарками. 16 марта
состоялся третий промежуточный розыгрыш солнечной акции «Нұрлы Науқан». Для гостей ТРЦ
«Хан Шатыр» с яркой развлекательной программой было разыграно двухдневное проживание в
выходные на 2 персоны в Rixos President Astana!
Счастливым обладателем приза стала Кабиева
Гаухар! Поздравляем вас!
На основном этапе акции «Нұрлы Науқан», 21
апреля, состоится розыгрыш путевок на двоих в
один из семи лучших отелей сети Rixos! Условием
участия в розыгрыше является покупка товаров в
течение дня в любом магазине ТРЦ «Хан Шатыр»
на сумму 20 000 тенге и более. Участвуйте в наших
акциях и выигрывайте суперпризы!
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20 мен 25 наурыз аралығында әлемдегі ең алпауыт
шатырдың астында көктемнің басты мейрамы – Наурыз мейрамына арналған ірі фестиваль өтті. 21 наурыз
күні кішкентай бүлдіршіндер үшін ең батыл кейіпкер
Аладдин туралы сахналанған қойылым өтті. «Аладдиннің оқиғалары туралы ертегі» «Хан Шатыр» СОСО-да алғаш рет қойылды, алайда сауда орталығында
демалыс және мереке күндері ұдайы сіздердің балаларыңызға арналған қызықты іс-шаралар өткізіледі.

В период с 20 по 25 марта под куполом самого большого шатра в мире прошел грандиозный фестиваль
мероприятий, посвященных самому главному празднику весны — Наурыз мейрамы! 21 марта для маленьких деток состоялась театрализованная постановка о
дружелюбном и бесстрашном герое Аладдине. «Сказка о приключениях Аладдина» в ТРЦ «Хан Шатыр»
была поставлена впервые, но в торговом центре на
постоянной основе в выходные и праздники проводятся интересные мероприятия для ваших детей.
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Қазақ ұлты үшін Наурыз – табиғаттың жаңаруының,
шұрайлылықтың, бірлік пен достықтың символы тәріздес көптен күтілетін көктем мейрамы. Біз елорданың
барлық тұрғындары мен қонақтарын шұрайлы көктем мейрамын ортақ шаңырағымыз - «Хан Шатыр»
СОСО-да қарсы алуға шақырдық. Ұлттық ойындар
ойнатылып, бүркіт қойылған фотозона орнатылып,
би нөмірлері мен әндер шырқалды. Жалпы айтқанда,
үлкен мерекелік концертке көптеген ашық-жарқын
қонақтарды жинадық.

Наурыз для казахского народа — долгожданный весенний праздник, символизирующий обновление природы, плодородие, мир и дружбу. Мы пригласили всех
гостей и жителей столицы провести этот теплый весенний праздник под нашим единым шаныраком — в
ТРЦ «Хан Шатыр». Азартные национальные игры и
вкусные угощения, фотозона с настоящим беркутом,
танцевальные номера, песни — словом, на большой
праздничный концерт мы собрали множество радушных гостей.
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23 наурыз күні ұлттық Наурыз мейрамына орай атриумда үлкен сауықтыру бағдарламасы өтті. Сауда
орталығының шатырының астында жас әрі талантты әншілер, «Ағайынды Жүгүнісовтер» ән шырқады. Олардың жалынды әндері барлық қонақтардың
көңіл-күйін көтерді. Одан бөлек, кеш жүргізушілері
келушілерді көңілді байқаулармен, би нөмірлерімен
қуантты, сондай-ақ, ұлттық фольклорлық ансамбль
қонақтарымызға ерекше эмоция сыйлады.

23 марта в честь национального праздника Наурыз
в атриуме также прошла большая развлекательная
программа. Под куполом торгового центра выступили
молодые и обаятельные певцы, группа «Братья Жугунусовы». Их зажигательные песни подняли настроение всем присутствующим. Кроме того, гостей развлекали ведущие с веселыми конкурсами, танцевальные
номера и выступление национального фольклорного
ансамбля — все это позволило получить нашим гостям заряд положительных эмоций.
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ТУРИЗМ
The Land of Legends Kingdom Hotel —
балалармен белсенді отбасылық демалысқа арналған ерекше бес жұлдызды қонақүй. Өзінің көлемімен
және әсемдігімен ертегідегі патша
сарайын еске салады. Қонақүйдің
нөмірлері мультипликациялық тақырыпта жобаланған және балалардың
сүйікті ертегілерімен безендірілген.
Үздік бас аспаздар келуші қонақтарға
мейрамxаналар мен барларда Азия,
Еуропа және басқа да әлем елдерінің
тағамдарын ұсынатын болады. Қонақүйде түрік моншасы бар SPA-орталық, фитнес-орталық, балалардың ойын аймақтары жұмыс істейді.
The Land of Legends – бұл нағыз ойын-сауық қаласы, себебі ол керемет
қонақүйді де, аттракциондары бар
тематикалық паркті де, әлемдік деңгейдегі шопингті де қамтиды.

THE LAND OF LEGENDS —
ОТБАСЫЛЫҚ ДЕМАЛЫСҚА АРНАЛҒАН
АҢЫЗҒА АЙНАЛҒАН ЖЕР
ЛЕГЕНДАРНОЕ МЕСТО
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

Түркиядағы Анталия жағалауына орын тепкен Белек қаласында ғаламат тематикалық ойын-сауық
паркі, сондай-ақ, бес жұлдызды The Land of Legends
қонақүйі орналасқан. Парктің айналасы сиқырлы
ертегілердің сарыны бойынша тематикалық аймақтарға бөлінген. Бұл жерде әрбір саяхаттаушы
жанына жақын іс таба алады. Биік төбешіктерден,
асау өзеннен, джакузиден тұратын аттракциондардың су асты әлеміне еніп, сергектік қуатын сезініңіз.
Белсенді демалысты сүйетіндер серфингпен айналысып, дельфиндермен таныса алады. Күндіз аппақ құмның үстінде тынығып, кешке карнавалдық
шоуды тамашалаңыздар.

На анталийском побережье Турции, в городе Белек
расположен грандиозный тематический парк развлечений и одновременно роскошный пятизвездочный отель The Land of Legends. Территория парка
разделена на тематические зоны, спроектированные
по мотивам волшебных сказок. Здесь каждый путешественник найдет занятие по душе. Ощутите заряд
бодрости, посетив водный мир аттракционов с крутыми горками, уникальным волновым бассейном, дикой
рекой, джакузи. Любители активного отдыха могут
заняться серфингом или познакомиться с дельфинами. Днем расслабьтесь на белоснежном пляже, а вечером насладитесь уникальным карнавальным шоу.
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The Land of Legends Kingdom Hotel — уникальный пятизвездочный отель, предназначенный для активного семейного отдыха с
детьми. По своему размаху и великолепию
он напоминает сказочный королевский дворец. Номера отеля спроектированы в мультипликационной тематике и оформлены по
мотивам любимых детских сказок. Лучшие
шеф-повара предложат гостям изысканные
блюда азиатской, европейской и других
кухонь мира в ресторанах и барах. В отеле
функционируют SPA-центр с турецкой баней, фитнес-центр, детские игровые зоны.
The Land of Legends — это настоящий город
развлечений, ведь он объединяет и великолепный отель, и тематический парк с аттракционами, и шопинг мирового уровня!
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Ең жанға жайлы мерекелік 22 наурыз күні Sky
Beach Club жағажай клубында ерекше шоу-бағдарламамен, шақырулы қонақтарымыз Afro Star Kz,
Ra1, DJ King қатысуымен, дәмді сусындармен,
Go-Go билеушілерімен және арнайы қонақ Kerim
Gold Pryanik-пен бірге African Pool Party сауық кеші
өтті! Сіздерді достарыңызбен көңілді уақыт өткізуге, xауызда шомылып, жанды дауыстағы әндерге
билеу үшін біздің жағажайлық сауық кештеріне
шақырамыз.

В самый душевный праздничный день, 22 марта, в
пляжном клубе Sky Beach Club прошла жаркая вечеринка African Pool Party с яркой шоу-программой,
приглашенными гостями Afro Star Kz, Ra1, DJ King,
вкусными напитками, танцорами Go-Go и специальным гостем Kerim Gold Pryanik! Приглашаем вас
на наши пляжные вечеринки, чтобы отлично провести время с друзьями, поплавать в бассейне и
потанцевать под звуки живой музыки.
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