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Көптен күткен жанға жайлы және ең жылы
мезгіл – жаз да келіп жетті. Маусым айы бізді
сергітіп, позитивті жүріс-тұрыс және дүниеге
ерекше бір көзқарасқа шабыттандыратыны
рас, өйткені жақында жыл сайынғы демалыс,
теңізге сапар, отбасы мен достармен демалыс күтіп тұр. Life Time журналында ерекше
жазғы көңіл күймен сіздерге көп қызықтар дайындадық.
Осы шығарылымдағы сұхбатының кейіпкері
— бізбен елорда жайында қалдырған әсерімен,
шығармашылығы және алдынғы жоспарларымен бөліскен дарынды жас q-pop әнші Ziruza.
Маусым — мектеп бітіру кештерінің айы, сондықтан сіздер үшін бас салтанатты күніңізге
— мектеп бітіру кешіне арналған фотожоба
жасадық. Демалыстар маусымының қарсаңында жазғы туризмнің ең жоғары сұранысқа ие
бағыттарының бірі — Анталья курорт-қаласы тұралы айтамыз. Журналдың беттерінде
сіздер сонымен қатар айдың must have затын,
актуалды жазғы гардеробтағы трендтерінің
топтамасын, ойын-сауық орталығының шараларын, қонақтармен сұхбаттарды, киножаңалықтарды және «Хан Шатырда» ұсынылған
әлемге танымал брендтері туралы танымдық мақаласын таба аласыз. Оқудан ләззат
алуыңызға тілектеспіз!

Мы наконец дождались самого приятного и
теплого времени года — лета. Июнь заряжает бодростью, позитивным настроением и
каким-то особенным отношением к миру, ведь
не за горами отпуск, море, отдых с семьей и
друзьями. C особым летним настроением мы
подготовили для вас много интересного в журнале Life Time.
Герой интервью этого выпуска — юная талантливая q-pop певица Ziruza, которая поделилась с нами впечатлениями о столице, своем
творчестве и дальнейших планах. Июнь — месяц выпускных, поэтому для вас мы создали
фотопроект, посвященный главному торжественному дню — выпускному вечеру. В преддверии сезона отпусков мы рассказываем об
одном из самых популярных направлений летнего туризма — городе-курорте Анталье. На
страницах журнала вы также найдете must
have месяца, подборку актуальных летних
трендов в гардеробе, мероприятия торгового
центра и интервью с гостями, киноновинки и
познавательную статью о мировых брендах,
представленных в «Хан Шатыр». Приятного
чтения!

Ізгі ниетпен,
Анна Русакова

С добрыми пожеланиями,
Анна Русакова

Нөмірді шығаруға атсалысқандар:
Анна Русакова, Анна Гечим,

Над номером работали:
Анна Русакова, Анна Гечим,

Данияр Акчурин, Айгерим Карсон,
Сисимбаева Альбина
Дизайн: Дарья Онучка

Данияр Акчурин, Айгерим Карсон,
Сисимбаева Альбина
Дизайн: Дарья Онучка
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«ҮЛКЕН ЫҚЫЛАС ПЕН
ЕҢБЕКҚОРЛЫҚ —
ТАБЫСҚА ЖЕТУ ЖОЛЫ»
«Хан Шатыр» СОСО-да өткен «Сәлем» музыкалық фестивалінің
аясында редакциямыздың әсерлі және жас q-pop әнші Ziruzaмен әнгімелесуге қолы жетті.
Қайырлы күн, Зируза! Әлемдегі ең үлкен шатырына қош келдіңіз!
Жалпы, елордамыз және «Хан Шатырдан» алған әсеріңіз қандай?
Бұл жерде колледжде оқығанмын, cондықтан бұл қала мен үшін
туған қаладай деп айтуға да болады. Ата-анам осында тұрады.
Нұр-Cұлтанды жақсы көремін, бұл жас және дамып келе жатқан
қала. Мен үшін ол бизнес және кәсіппен байланысты. Ал шығармашылықпен Алматыда айналысамын, өйткені ол қала —
шығармашылық қаласы. «Хан Шатыр» көз алдымда салынған
болатын. Бұл бірегей ғимарат, осында болуды қатты ұнатамын.
Фан-кездесулерді өткізіп тұрасыз ба?
Иә. Жазда Алматыда кездесу болды. Жақында Нұр-Сұлтанда
кездесу жасаймыз деп ойлаймын, өйткені осында көп тыңдармандарым бар.
Жиырмадан енді астыңыз, бірақ танымал болып та үлгердіңіз.
Сіздің пікіріңізше, табысқа жетуіңіздің құпиясы неде?
Өзімді әйгілі адам ретінде санамаймын. Менің ойымша, үлкен
ықылас пен еңбекқорлық — табысқа жету жолы. Ең біріншіден,
өзіңіздің қалауыңыз маңызды.
Музыкалық карьерамен шұғылдануды қашан және қалай шештіңіз?
3 жасымнан бастап ән айтқым келді, үнемі әртістердің өнер көрсетуі мен концерттерді көріп жүрдім. Колледжде оқып, қобыз
ұлттық аспабында ойнадым. Оркестрде отырғым келмеді, ән
айтуға жақын болдым. Бір күні мені Алматыға жобаға шақырды, кенеттен кетіп, сонда қалдым. Ұзақ уақыт бойы өз-өзіме
күмәнім болды. Өзіңді таныту үшін, ішкі күш пен күрес рухы
болу керек. Ал енді бәрін бастағаным бекер болмағанын түсінемін.
Q-pop бағытын неге таңдадыңыз?
Бұл бүгінгі күннің ең белгілі бағыттарының бірі. Бізде енді ғана
жас дарынды q-pop орындаушылар шығып жатыр. Маған бұл
бағыт ұнайды, өз басым осындай музыканы тыңдаймын.
Тағы қандай музыка тыңдауды ұнатасыз?
Мен меломанмын. Поп-музыка да, рэп, басқа да музыка тыңдаймын. Rihanna, Ariana Grande, Beyonce, Chris Brown сияқты әншілерді тыңдаймын.
Жақындарыңыздың қасында сахнадағыдай, клиптердегідей сияқтысыз ба?
Өмірде мен қарапайым адаммын. Көңілді де, жабырқаңқы да,
ашық немесе тұйық бола аламын. Бейне клиптерде образға
кіріп кетемін, бірақ бұл үнемі осындай екенімді білдірмейді.
Болашақ жоспарларыңыз қандай?
Өнер көрсетуден басқа, кинода бағымды сынап көрдім. Екі сериалда түстім. Сәуірдің ортасында бір драмада түсуді бастаймын, бұл маған ұнайды.
Музыка карьерасын енді бастағалы жатқандарға қандай кеңес
бере аласыз?
Өздеріңізге сеніңіздер.
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ӨЗІҢДІ ТАНЫТУ
ҮШІН, ІШКІ КҮШ ПЕН
КҮРЕС РУХЫ БОЛУ
КЕРЕК.

«

«БОЛЬШОЕ ЖЕЛАНИЕ И ТРУДОЛЮБИЕ —
ПУТЬ К УСПЕХУ»
лась. Долгое время сомневалась в себе. Чтобы заявить о себе, нужна внутренняя сила и дух борьбы. А
теперь понимаю, что я не зря все начала.
Почему выбрали направление q-pop?
Это одно из популярных направлений на сегодняшний день. У нас только сейчас появляются молодые
талантливые певцы q-pop. Мне нравится это направление, я сама слушаю такую музыку.
Какую еще музыку любите слушать?
Я меломан. Слушаю и поп-музыку, и рэп, и другое.
Люблю слушать Rihanna, Ariana Grande, Beyonce, Chris
Brown.
Рядом с близкими Вы такая же, как на сцене, в клипах?
В жизни я обычная. Могу быть и веселой, и грустной,
общительной и закрытой. В клипах я вхожу в образ,
но это не значит, что я всегда такая.
А что в планах на будущее?
Кроме выступлений, пробую сниматься в кино. Уже
снялась в двух сериалах. В середине апреля начнутся
съемки в драме, вот это мне нравится.
Что посоветуете тем, кто только начинает развиваться в музыкальной карьере?
Верьте в себя.

В рамках музыкального фестиваля «Сәлем» в ТРЦ
«Хан Шатыр» нашей редакции удалось пообщаться с
обаятельной и юной q-pop певицей Ziruza.
Добрый день, Зируза! Добро пожаловать в самый
большой шатер мира! Какие сложились впечатления
от столицы и «Хан Шатыр» в целом?
Я здесь училась в колледже, поэтому этот город
по-своему родной. Мои родители живут здесь. Я люблю Нур-Султан, это молодой развивающийся город.
Он ассоциируется у меня с бизнесом и работой. А
творчеством я занимаюсь в Алматы, потому что это
город творчества. «Хан Шатыр» строился на моих
глазах. Это уникальное сооружение, мне нравится
здесь бывать.
Устраиваете ли фан-встречи?
Да. В Алматы была летом встреча. Думаю, скоро
устроим фан-встречу в Нур-Султане, потому что
здесь много моих слушателей.
Вам чуть больше 20 лет, но уже очень популярны. Как
считаете, в чем секрет Вашего успеха?
Я не считаю себя популярным человеком. Думаю, что
большое желание и трудолюбие — путь к успеху. В
первую очередь важно ваше желание.
Когда и как Вы решили заниматься музыкальной карьерой?
С 3 лет я хотела петь, всегда смотрела выступления
и концерты. Училась в колледже и играла на национальном инструменте кобыз. Мне не по душе было
сидеть в оркестре, я хотела петь. Как-то меня позвали
на проект в Алматы, я спонтанно уехала и там оста-
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ИНТЕРВЬЮ

ЧТОБЫ ЗАЯВИТЬ О
СЕБЕ, НУЖНА ВНУТРЕННЯЯ СИЛА И ДУХ
БОРЬБЫ.

Выпускной
2019

На фото: Шауло Кристина, Сатыбалды Салтанат
На Кристине: total look DIVA’S
На Салтанат: total look MOTIVI

МОДНЫЕ ОБРАЗЫ
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На фото: Ибраев Алишер, Шауло Кристина, Сатыбалды Салтанат
На Алишере: total look ALTINYILDIZ Classics
На Кристине: total look LICHI
На Салтанат: total look MOTIVI

Түлек
2019
СӘНДІ БЕЙНЕЛЕР
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На фото: Курочкин Артем
(Международное модельное агентство
Velada Models)
Фотограф: Сергей Монко
Макияж: INGLOT, 1 этаж «Хан Шатыр»
Укладка: ELITTE, 1 этаж «Хан Шатыр»
На Артеме: total look ALTINYILDIZ Classics
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ТРЦ «Хан Шатыр», 1 этаж

АЙ ТРЕНДТЕРІ / ТРЕНДЫ МЕСЯЦА
REEBOK ДҮКЕНІНЕН AZTREK
КРОССОВКИІ

КРОССОВКИ AZTREK ОТ
REEBOK

Маусым — таза ауадағы белсенді демалыстың тамаша кезі.
REEBOK Aztrek кроссовкиінің
жаңа үлгісі жеңіл салмағы мен
арнайы табанының арқасында
спортпен шұғылдануға да, күнделікті серуендеуге де ыңғайлы.

Июнь — самое время для активного отдыха на свежем воздухе.
Новая модель кроссовок REEBOK
Aztrek благодаря легкому весу и
специальной подошве удобны
как для занятий спортом, так и
для повседневных прогулок.

MUST HAVEMEN

BEAUTYMANIA ДҮКЕНІНЕН
GENTLEMAN COLOGNE
GIVENCHY ПАРФЮМІ

ALTINYILDIZ CLASSICS ДҮКЕНІНЕН
БЕЛБЕУ

Ер адам үшін маңызды аксессуар табиғи
материалдардан жасалған сапалы да
мықты белбеу болып табылады. Былғарыдан жасалған сапалы белбеудерді 1 қабатта
ALTINYILDIZ Classics дүкенінде таба аласыз.

Givenchy ұсынған ерлерге арналған
2019 жылғы жаңа парфюм сізді нағыз
балғындықтың атмосферасына батырады. Бұл әтір рухы еркін, өзіндік
ережелеріне сай өмір сүретін ерлерге
арналған.

ПАРФЮМ GENTLEMAN COLOGNE
GIVENCHY В BEAUTYMANIA

Новый мужской парфюм 2019
года от Givenchy погрузит вас в
атмосферу взрывной свежести.
Это аромат для свободных духом,
живущих по своим правилам мужчин.

РЕМЕНЬ ОТ ALTINYILDIZ CLASSICS
Несомненно, важным аксессуаром для мужчины является хороший прочный ремень
из натуральных материалов. Качественные
кожаные ремни вы найдете в ALTINYILDIZ
Classics на 1 этаже.

ALSER.KZ ДҮКЕНІНЕН GARMIN VÍVOMOVE HR SPORT
АҚЫЛДЫ САҒАТЫ
Garmin Vívomove сәнді ақылды сағатымен бір уақытта сәнді де спорттық
тұлға болуға мүмкіндік бар. Сағат сенсорлық экранмен жабдықталған, қадамдарыңызды, қанша калория жұмсалғанын, жүрек соғысыңызды санап
тұрады, ұйқы уақытыңызды, стресс деңгейіңізді қадағалайды және т.б.

СМАРТ-ЧАСЫ GARMIN VÍVOMOVE HR SPORT В ALSER.KZ
Оставаться модными и спортивными одновременно можно со стильными смарт-часами Garmin Vívomove. Часы имеют сенсорный экран, считают количество шагов, калории, частоту пульса, наблюдают за вашим
сном, отслеживают уровень стресса и др.

MOLESKINE ДҮКЕНІНЕН САНДЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРҒА
АРНАЛҒАН СӨМКЕ
Сандық құрылғыларға арналған сәнді жақұт түсті Metro сөмкесі сіздің
оңтайлы жұмыс орыныңыз да болады. Планшет, ноутбук, папкалар,
портфолио, проект, жазу құралдарыңызға орын табылады.

СУМКА ДЛЯ ЦИФРОВЫХ
УСТРОЙСТВ ОТ MOLESKINE
Сумка для цифровых устройств
Metro стильного сапфирового цвета
станет вашим мобильным рабочим
пространством. Найдется место для
планшета, ноутбука, папок, портфолио, проектов и пишущих инструментов.

LACOSTE ЖЕҢІЛ
ЖЕЙДЕCI

LACOSTE 20 ғасырдың белгілі американдық суретшілердің бірі Кит Харингтің
суреттерімен жаңа топтамасын шығарды. Гардеробыңызға
80-жылдардағы
стрит-арттың элементтерін
қосыңыз.

ФУТБОЛКА LACOSTE
LACOSTE выпустил новую
коллекцию с рисунками одного из знаковых американских художников 20 века
— Кита Харинга. Добавьте
в свой гардероб элементы
street-арта 80-х годов.
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SULPAK ДҮКЕНІНЕН SMART BALANCING
WHEEL M08 ГИРОСКУТЕРІ
Жазғы кешкі серуендерге SULPAK дүкенінен
жаңа гироскутер жарайды. Елордамыздың
жағалауында немесе қала саябақтарында гироскутерді тебуге ыңғайлы.

MARWIN ДҮКЕНІНДЕГІ
HASBRO ҰСЫНҒАН
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
МОНОПОЛИЯСЫ
«Игра престолов» туралы кім
естімеді? Енді достарыңызбен
MARWIN ұсынған үстел ойынның үстінде жиналып, сериалға
толық бата аласыз.

МОНОПОЛИЯ «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» ОТ HASBRO В
MARWIN
Кто не слышал об «Игре престолов»? Теперь вы можете
стать частью сериала, собравшись вместе с друзьями за настольной игрой из MARWIN.

ГИРОСКУТЕР SMART BALANCING
WHEEL M08 В SULPAK
ACTUAL OPTIC ДҮКЕНІНЕН MONT BLANC 644S
032F КҮНГЕ ҚАРСЫ КӨЗІЛДІРІГІ
Сезонның must have аксессуары — сәнді күннен қорғайтын көзілдірік. Кез келген брендтің кез келген пішіндегі
модельді 1 қабатта ACTUAL OPTIC дүкенінде таба аласыз.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ MONT BLANC 644S
032F В ACTUAL OPTIC

Must have сезона — стильные солнцезащитные очки.
Модель любого бренда и любой формы вы найдете в
ACTUAL OPTIC на 1 этаже.
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Для летних вечерних прогулок подойдет новый гироскутер в SULPAK.
Удобно кататься по набережной столицы или в парках города.

АЙ ТРЕНДТЕРІ / ТРЕНДЫ МЕСЯЦА
SWISS TIME ДҮКЕНІНЕН LONGINES
SAINT-IMIER САҒАТЫ
Элегантты Longines Saint-Imier сағаты — нәзіктігіңіз бен әйелдік жұмбақтығыңыздың белгісі.
Бұл сағат су өткізбейді, сызатқа қарсы жақұт
әйнегі бар.

ЧАСЫ LONGINES
SAINT-IMIER
В SWISS TIME
Элегантные часы Longines
Saint-Imier — воплощение
вашей женственности и
загадочности. Они водонепроницаемы и имеют
устойчивое к царапинам
сапфировое стекло.

MON AMIE ДҮКЕНІНЕН
CALVIN KLEIN WOMEN
ӘТІРІ
Calvin Klein Women нәзік
әтірі жарқын жазғы бейне
жасауға арналған.

АРОМАТ CALVIN KLEIN
WOMEN В MON AMIE
Нежный
романтичный аромат Calvin Klein
Women — то, что нужно
для создания солнечного
летнего образа.

MUST HAVE
PARFOIS ДҮКЕНІНЕН ШАШҚА АРНАЛҒАН ӘШЕКЕЙЛЕР
Көктем-жаз маусымының күмәнсіз тренді — шаш қыстырғыштар мен шашқа
арналған әшекейлер. PARFOIS дүкенінде бейнеңізге өзіндік ерекшелікті қосатын дизайнерлік шашқа арналған аксессуарлар күтеді.

УКРАШЕНИЯ ДЛЯ ВОЛОС ОТ PARFOIS

Несомненный тренд сезона весна-лето — заколки и украшения для волос. В
PARFOIS представлены дизайнерские аксессуары для волос, которые добавят
«изюминку» в ваш образ.

MAC ДҮКЕНІНЕН CICERO FULL FACE
KIT КӨЗ ДАЛАПТАР ПАЛЕТКАСЫ
MAC ұсынған жаңа шектеулі көз далаптар палеткасының ішінде кез келген
жазғы макияж жасауға келетін жылы,
нейтралдық және ашық реңктері бар.

ПАЛЕТКА ТЕНЕЙ CICERO FULL
FACE KIT ОТ MAC
Новая лимитированная палетка теней
для глаз от MAC содержит теплые, нейтральные и выразительные оттенки для
создания любого летнего макияжа.
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CHARLES&KEITH ДҮКЕНІНЕН СӨМКЕ
CHARLES&KEITH өзінің ерекше сәнді сөмкелер
мен дизайнерлік аяқ киімімен белгілі. Жазғы
бейне жасау үшін жаңа топтамадан трендтік геометриялық пішіндегі сөмкені таңдай аласыз.

CУМКА ОТ CHARLES&KEITH
CHARLES&KEITH славится своими необычными
стильными сумками и дизайнерской обувью.
Для летних образов вы можете подобрать трендовую сумку геометричной формы из новой
коллекции.

YVES ROCHER ДҮКЕНІНЕН ШАШҚА АРНАЛҒАН
ШАЙҚАУЫШ

YVES ROCHER-дың бестселлері — жазғы таңқурай иісі қосылған шашқа арналған әйгілі сірке су шайқауышы. Бір
ғана рет қолданғаныңыздан кейін шашыңыз жібектей
жұмсақ және жылтыр болады.

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС ОТ YVES ROCHER
Бестселлер в YVES ROCHER — нашумевший уксус-ополаскиватель для волос с летним малиновым ароматом.
Даже за одно применение он сделает ваши волосы шелковистыми и блестящими.

PANDORA ДҮКЕНІНЕН
«СВЯЗАННЫЕ ЛЮБОВЬЮ»
АТТЫ БІЛЕЗІГІ
PANDORA ұсынған «Связанные любовью» жаңа коллекциясы арқылы отбасыңыздың
хикаясын айтып беріңіз. Күміс
білезіктің орта элементі —
өрілген шомбал жүрек. Білезік
ыңғайлы жабылады және кез
келген бейнеңізге сәйкес келеді.

БРАСЛЕТ «СВЯЗАННЫЕ
ЛЮБОВЬЮ» ОТ PANDORA
Расскажите историю вашей семьи с помощью новой коллекции «Связанные любовью» от
PANDORA. Центральный элемент серебряного браслета —
массивное плетеное сердце.
Браслет удобно застегивается
и подойдет под любой ваш образ.

-WOMEN
L’OCCITANE ДҮКЕНІНЕН УЛЬТРА ЫЛҒАЛДАЙТЫН БЕТКЕ
АРНАЛҒАН МАСКА

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩАЯ
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ОТ
L’OCCITANE

L’OCCITANE ұсынған жаңалық —
гиалурон қышқылы мен Реотье
бұлағының минералды суы қосылған ультра ылғалдайтын бетке
арналған маска. Арнайы молекулалар теріңіздің су теңгерімін
сақтап, теріңізді жарқылдаған
және демалған түрге келтіреді.

Новинка в L’OCCITANE — ультраувлажняющая маска с гиалуроновой кислотой и минеральной водой из источника Реотье.
Специальные молекулы сохраняют водный баланс кожи и сделают ее сияющей и отдохнувшей.

SWAROVSKI ДҮКЕНІНЕН NO REGRETS ЖҮЗІГІ
Жаздың must have аксессуары — SWAROVSKI брендінің жаңа топтамасынан жарқыраған алтын жүзік. Бөлек тағыңыз немесе заманауи бейне жасап, оған ұқсайтын реңктері бар жүзіктерді қосыңыз.

КОЛЬЦО NO REGRETS ОТ SWAROVSKI

Must have лета — блистательное золотое кольцо из новой коллекции SWAROVSKI. Наденьте отдельно или добавьте к нему другие кольца похожих оттенков, чтобы создать
современный образ.
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«ХАН ШАТЫР» КҮМБЕЗІНІҢ
АСТЫНДАҒЫ ӘЛЕМДІК
БРЕНДТЕР
Америка внесла в мир моды постулат комфорта и удобства. Одежда
и обувь создаются в традициях
американской классики, но в духе
современных тенденций. В U.S.
POLO ASSN, LEVI’S, TIMBERLAND,
GUESS, CALVIN KLEIN JEANS, UNDER
ARMOUR, TOMMY HILFIGER, NEW
BALANCE вы найдете одежду, воплощающую идеологию американского lifestyle. В Америке берет свое
начало и известная во всем мире
сеть кофеен STARBUCKS.

Америка сән әлеміне ыңғайлылық
пен қолайлылық постулатын қосты.
Киімдері мен аяқ киімдері америкалық классиканың дәстүрлері бойынша, бірақ заманауи үрдістерге сай
болып жасалады. U.S. POLO ASSN,
LEVI’S, TIMBERLAND, GUESS, CALVIN
KLEIN JEANS, UNDER ARMOUR,
TOMMY HILFIGER, NEW BALANCE
дүкендерінде америкалық lifestyle
идеологиясын іске асыратын киімді
табасыз. Америкада әлемге әйгілі
STARBUCKS кофеханалар желісі
бастауын алады.
Франция — жоғары сән, парфюмерия мен жоғары технологиялы косметика маркаларының елі. 17 ғасырда Франция стиль
мен жаңа сән үлгілерін шығарушы атанды. Франциялық брендтерінің ерекше белгілері — мата мен құрамдарының табиғилығы, жоғары сапасы мен технологиялылығы. «Хан Шатырдағы» дүкендер: LACOSTE, NAF NAF, L’OCCITANE, YVES ROCHER.
Франция — страна высокой моды, парфюмерии и высокотехнологичных марок косметики. Уже в 17 веке Франция стала
законодательницей стиля и мод. Отличительные черты французских брендов — натуральность тканей и составов, высокое качество и технологичность. Магазины в «Хан Шатыр»:
LACOSTE, NAF NAF, L’OCCITANE, YVES ROCHER.

Сегодня испанские бренды покоряют подиумы и обложки журналов. Именно в Испании находятся
крупные модные ритейлеры, которые выпускают одежду, обувь и
аксессуары для масс-маркета под
единой концепцией: современный
гардероб на каждый день. Известные во всем мире бренды одежды — MANGO, ZARA, ZARA HOME,
MASSIMO
DUTTI,
PULL&BEAR,
BERSHKA, STRADIVARIUS, OYSHO
представлены в ТРЦ «Хан Шатыр».

Қазіргі таңда испан брендтері подиумдар мен журнал мұқабаларын
жаулап жатыр. Нақ осы Испанияда
ірі сәндік ритейлерлер шығаратын
масс-маркетке арналған киім, аяқ
киім мен аксессуарлардың концепциясы бірыңғай: күнделікті киілетін
заманауи киім-кешек. Әлемге әйгілі киім брендтері — MANGO,
ZARA, ZARA HOME, MASSIMO
DUTTI,
PULL&BEAR,
BERSHKA,
STRADIVARIUS, OYSHO «Хан Шатыр»
СОСО-да ұсынылған.
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МИРОВЫЕ БРЕНДЫ ПОД
КУПОЛОМ «ХАН ШАТЫР»
Түркиялық брендтері әлемдік нарықта жоғары сапасы мен стильдік
шешімдерінің
алуандылығымен
бағаланады. Өндірушілер еуропалық дизайнерлердің үздік әдістерін
пайдаланып, әр баға саясатына сай
киім, аяқ киім мен аксессуарларды
шығарады. Түркияда тері бұйымдарын тігетін өндірістік кешендері де
жинақталаған. «Хан Шатырдағы»
брендтер: LC WAIKIKI, COLIN’S,
KOTON,
ALTINYILDIZ
Classics,
PENTI, SUVARI, DEFACTO, CLIMBER,
NOVELLA.

Турецкие бренды на мировом рынке ценятся высоким качеством и
разнообразием стилевых решений.
Производители используют лучшие
наработки европейских дизайнеров
и выпускают одежду, обувь и аксессуары разной ценовой политики. В
Турции также сосредоточены производственные комплексы по пошиву меховых изделий. Бренды в
«Хан Шатыр»: LC WAIKIKI, COLIN’S,
KOTON,
ALTINYILDIZ
Classics,
PENTI, SUVARI, DEFACTO, CLIMBER,
NOVELLA.

Италия — сердце мировой моды. Именно здесь определяются стилевые решения и задаются тренды на грядущий сезон. В
Милане каждые полгода проходят недели моды, показы новых
коллекций дизайнеров. Итальянские бренды отличает неповторимый стиль, высокое качество и разнообразный модельный ряд. Мода Италии представлена брендами: MOTIVI, OVS,
CAMICISSIMA, CARPISA, TERRANOVA, CAMPO MARZIO.
Италия — сән әлемінің жүрегі. Стильдік шешімдер дәл осы
жерде ұсынылып, болашақ маусымның трендтері белгіленеді.
Әр жарты жыл сайын Миланда сән апталары, дизайнерлердің
жаңа топтамаларының көрсетілімдері өтеді. Италиялық брендтері қайталанбас стилімен, жоғары сапасымен және алуан
модельдік қатарымен ерекшеленеді. Италияның сәні келесі
брендтермен ұсынылған: MOTIVI, OVS, CAMICISSIMA, CARPISA,
TERRANOVA, CAMPO MARZIO.
Қазақстанда ритейл саласы белсенді дамуда. Жаңа брендтер мен
желілердің пайда болуы үрдіс болып келеді. Желілік брендтер ритейлдің барлық салаларын қамтиды: техника мен электроника, киім,
аяқ киім, аксессуарлар. Мейрамхана бизнесі ойдағыдай дамып
келе жатыр. «Хан Шатыр» СOCO-да
ұсынылған қазақстандық брендтер: SULPAK, MARWIN, EXPRESSO,
ZHEKA’S DONER HOUSE.

В Казахстане активно развивается
сфера ритейла. Появление новых
брендов и сетей становится тенденцией. Сетевые бренды охватывают
все сферы ритейла: техника и электроника, одежда, обувь, аксессуары.
Успешно развивается ресторанный бизнес. Казахстанские бренды,
представленные в ТРЦ «Хан Шатыр»: SULPAK, MARWIN, EXPRESSO,
ZHEKA’S DONER HOUSE.

21

Қызым бүгін бірінші сынып бітірді. Осыған орай
отбасымызбен қыдыруды шештік. «Хан Шатырға»
дәмді тағамдар жеуге және аттракциондар тебуге
келдік. BURGER KING-ті, STARBUCKS-ты ұнатамыз.
Қызыма KFC және «Золотая шахта» аттракционы
ұнайды. Өз басым ZARA-да, BEAUTYMANIA-да сауда жасауды ұнатамын.

Анам екеуіміз бірге серуендеуді ұнатамыз. Бүгін
сауда жасап, ұлымды көруге келдік, ол осы жерде
жұмыс істейді. ZARA-да, MASSIMO DUTTI-де сауда
жасағанды ұнатамыз, ал шопингтен кейін үнемі
тамақтанып алуға фуд-кортқа көтерілеміз. Осында жағажай бар екенін білдік, алайда әлі болған
жоқпыз. Көбісі сонда демалуға кеңес береді.

Дочка сегодня окончила первый класс, и в честь
праздника мы с семьей решили погулять. Пришли в «Хан Шатыр» вкусно покушать и покататься с ней на аттракционах. Предпочитаем BURGER
KING, STARBUCKS. Дочке нравится KFC и аттракцион «Золотая шахта». Я сама люблю шопинг в
ZARA, BEAUTYMANIA.

Мы с мамой любим вместе гулять. Сегодня пришли пошопиться и проведать сына, он здесь работает. Любим делать покупки в ZARA, MASSIMO
DUTTI, а после шопинга всегда поднимаемся на
фуд-корт, чтобы перекусить. Знаем, что здесь есть
пляж, но еще пока там не были. Многие советуют
там отдохнуть.
Әсем, 41 жаста,
Роза, 63 жаста

Толқын, 33 жаста

Гүлмира, 30 жаста,
Айсұлу, 29 жаста

«Хан Шатырға» шамамен күн сайын барып тұрамыз,
өйткені жақын жерде тұрамыз. Маған STARBUCKS
кофеханасы ұнайды, оның ішінде жайлы жайғасып,
компьютермен жұмыс істеуді ұнатамын. Әсіресе
PIZZA CITY мен BAMBINO ұнайды. Сауда жасауды INGLOT, BEAUTYMANIA, MASSIMO DUTTI, ZARA
дүкендерінде ұнатамыз. Бір жолы жиендеріммен
жағажайда демалдық, өте ұнады. Бүгін құрбыммен
пицца жеп, қыдыруға келдік.

Кино көруге үнемі келіп тұрамыз. «Хан Шатыр»
— балалық шағымыздың туған ауладағы дүкеніміздей: қыдырып, міндетті түрде бірдеңе
алуға кіресің. Бүгін Ботаникалық бағында серуендедік, сонан соң «Хан Шатырға» баруға шештік,
өйткені осында әрдайым жайлы да тыныш. Негізі
киім сатып алуға және киноға келемін. Бір рет
«Монорельс» тептім, ерекше әсермен қайттым.

Мы приходим в «Хан Шатыр» практически каждый
день, потому что недалеко живем. Мне нравится
кофейня STARBUCKS, люблю там работать на компьютере в уютной обстановке. Особенно нравится
PIZZA CITY и BAMBINO. Зайти за покупками любим
в INGLOT, BEAUTYMANIA, MASSIMO DUTTI, ZARA.
Как-то отдыхали вместе с племянниками на пляже,
очень понравилось. Сегодня с подругой пришли
покушать пиццу и прогуляться.

Мы постоянно приходим посмотреть кино. «Хан
Шатыр» — это как родной магазин с детства во
дворе: гуляешь и всегда заходишь за чем-нибудь.
Мы сегодня гуляли в Ботаническом саду и решили прийти в «Хан Шатыр», потому что здесь уютно и спокойно. В основном прихожу за одеждой
и в кино. Как-то каталась на «Монорельсе», остались необычные ощущения.
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Ақмарал, 24 жаста

23

ZARA

ZARA

KOTON

STRADIVARIUS

MANGO
ZARA

ALDO

YAMAMAY

ОСЫ ЖАЗДА НЕ КИЮ ҚАЖЕТ: CӘНДІ ТЕНДЕНЦИЯЛАР
2019 жаз маусымында келесі трендтер актуалды болады:
• Ақ минимализм
• Бұршақ
• Кроше
• Қалпақтар
• Принтпен футболкалар
• Мақталы шілтер
• Воландар
• Банттар

GUESS

В сезоне лето 2019 актуальны
следующие тренды:
• Белый минимализм
• Горох
• Кроше
• Шляпы
• Футболки с принтами
• Хлопковое кружево
• Воланы
• Банты
• Массивные украшения
• Принт тай-дай
• Морская тематика
• Плетеные сумки
• Толстый каблук
• Цветочный, тропический принт
• Лен
• Объемные рукава
• Комбинезоны
• Платья в бельевом стиле

CHARLES&KEITH

ZARA
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ЧТО НОСИТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ: МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

• Көлемді әшекейлер
• Тай-дай принті
• Теңіз тақырыбы
• Өрілген сөмкелер
• Жуан өкше
• Гүлді, тропикалық принт
• Зығыр
• Көлемді жең
• Комбинезондар
•Ішкиім стиліндегі
көйлектер

YAMAMAY

CALVIN KLEIN
JEANS

STRADIVARIUS

ЛЕТО 2019:
ТРЕНДОВЫЕ КУПАЛЬНИКИ

ZARA

OYSHO

MASSIMO DUTTI

PENTI

NEW YORKER

Маусым — демалыс мезгілінің бастауы. Жаздың басы таяғанда, адамзаттың әдемі жартысы өкілдері сән
әлеміндегі жаңалықтармен белсеңді
қызығуды бастайды. Сіздер үшін 2019
жазғы жаңа трендттік купальниктер
модельдерін іріктеп алдық.

Июнь — начало сезона отпусков. К началу лета представительницы прекрасной половины человечества начинают активно
интересоваться новинками в мире моды. Мы подобрали для
вас новые трендовые модели купальников для лета 2019.
Бұл маусымда актуалды болатын:
• Тропикалық гүлдер
• Жеміс принті
• Бұршақ
• Воландар
• Бір иыққа киілген
• Жолақ

В этом сезоне актуальны:
• Тропические цветы
• Фруктовый принт
• Горох
• Воланы
• На одно плечо
• Полоска
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OYSHO

NEXT

ZARA KIDS

ZARA KIDS

PULL&BEAR
PULL&BEAR

BERSHKA

ZARA MAN

ОСЫ ЖАЗДА НЕ КИЮ ҚАЖЕТ: CӘНДІ ТЕНДЕНЦИЯЛАР

ACOOLA
NEXT

ZARA KIDS

ЧТО НОСИТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ: МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ZARA KIDS

LACOSTE

KOTON
LACOSTE

Осы жазда не кию қажет: cәнді тенденциялар
Ерлер сәні 2019 келесі трендтерге
жақын:
• Қынама бел пиджактар
• Ақ кеды
• Бермуд шортысы
• Фотопринттер
• Комбинезондар
• Чинос шалбары
• Зығыр
• Графика
• Көйлек үлгісімен тігілген күртке
• Шалбардағы бүрмелер
• Логотиптермен ленталар
• Жапсырмалы қалта
• Жеміс принті
• Ашық түсті кепкелер
Мужская мода в сезоне
лето 2019 тяготеет к таким
трендам:
• Приталенные пиджаки
• Белые кеды
• Шорты-бермуды
• Фотопринты
• Комбинезоны
• Брюки-чинос

CALVIN KLEIN JEANS

TOMMY HILFIGER

• Лен
• Графика
• Куртки рубашечного кроя
• Складки на брюках
• Ленты с логотипами
• Накладные карманы
• Фруктовый принт
• Кепки ярких цветов
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Балалар сәні индустриясында
келесі трендттер ұсынылған:
• Шашақ
• Воландар
• Мақталы шілтер
• Жолақ
• Теңіз тақырыбы
• Жалғыз мүйізбен принт
• Жеміс принті
• Гүлді принт
• Ұсақ бұршақ
• Милитари стилі
• Неон
• Панамалар
• Ақ кроссовки
• Қышқылмен жуу нәтижесі
• Тай-дай принті
• Қалпақтар

MASSIMO DUTTI

NEXT

ALTINYILDIZ Classics

LACOSTE

ZARA MAN

ZARA KIDS

TOMMY HILFIGER

В индустрии детской моды
представлены тренды:
• Бахрома
• Воланы
• Хлопковое кружево
• Полоска
• Морская тематика
• Принт с единорогами
• Фруктовый принт

• Цветочный принт
• Мелкий горошек
• Стиль милитари
• Неон
• Панамы
• Белые кроссовки
• Эффект кислотной стирки
• Принт тай-дай
• Шляпы
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MONSOON

ZARA KIDS

CHILIA ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА
ДҮКЕНІНІҢ АШЫЛУЫ CHILIA

21 апреля состоялось открытие магазина
CHILIA на новой территории. CHILIA — турецкий бренд, не уступающий мировым брендам
в оригинальности дизайнерских решений и в
качестве пошива. Создавая новые коллекции,
талантливые дизайнеры учитывают актуальные модели, особенности фигуры и традиционные способы ухода за вещью. Одежда легко
сочетается друг с другом и позволяет создавать каждый день новый образ. Достоинство
бренда CHILIA — универсальные, современные и комфортные вещи для любого времени года и погоды. С CHILIA у вас есть возможность пополнить свой гардероб интересными
и практичными новинками, идеальными для
создания стильных универсальных комплектов.

1 мамырда LACOSTE дүкенінің жаңа концептінде ашылуы өтті. LACOSTE — 1933 жылы пайда
болған француздық бренд. Бренд Қазақстанда
алғашқы рет жаңа Le Club тұжырымдамасы
ұсынылған дүкен ашады. «Хан Шатыр» СOCOдағы LACOSTE жаңа дүкені — брендтің өзі және
жаратушысы, теннисші әрі тенниске арналған
поло футболкасын жасаған Рене Лакостаның
синтезі. Теннис Клубының атмосферасы кіре
берісінде сезіледі. Жарық кіргізетін ашық орналастыру, поло көйлектерінің сызығын көрсеткен алып қабырға, ыңғайлы отыратын орындар
— дүкеннің жаңа дизайні өз мұрасын жалғастырып, дамып, алдыға ұмтылып келе жатқан
брендті ұсынады.
1 мая состоялось открытие магазина LACOSTE
в новом концепте. LACOSTE — французский
бренд, появившийся в 1933 году. Бренд впервые в Казахстане представляет магазин с новой
концепцией Le Club. Новый магазин LACOSTE в
ТРЦ «Хан Шатыр» — синтез самого бренда и
его создателя, теннисиста — Рене Лакоста, создавшего для этого вида спорта футболку поло.
Атмосфера теннисного Клуба ощущается еще
при входе. Открытая планировка, впускающая
солнечный свет, гигантская стена, демонстрирующая линию рубашек поло, комфортные сидения — новый дизайн магазина представляет
бренд, погруженный в свое наследие, но продолжающий развиваться и двигаться вперед.

LACOSTE ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА
ДҮКЕНІНІҢ АШЫЛУЫ LACOSTE
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21 сәуір CHILIA дүкенінің жаңа орында ашылуы
өтті. CHILIA — дизайнерлік шешімдерінің
түпнұсқалығымен және тігінінің сапасымен
әлемдік брендтерден қалыспайтын түркиялық
бренд. Жаңа топтамаларды жасаған кезде дарынды дизайнерлер актуалды модельдерді,
тұлғаның ерекшеліктерін және киім күтімінің
дәстүрлі әдістерін есепке алады. Киімдер өзара жақсы сәйкес келіп, күн сайын жаңа бейнені
жасауға мүмкіндік береді. CHILIA брендінің артықшылығы — универсалды, заманауи және
кез келген жыл мезгілінде және ауа райында
киюге ыңғайлы киімдер. CHILIA-ның арқасында киім-кешегіңізді универсалды да сәнді
жиынтық жасауға тұра келетін қызықты және
ыңғайлы жаңалықтармен толтыруыңызға болады.
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«ХАН ШАТЫРДАҒЫ» ҚЫЗЫҚТАР
ИНТЕРЕСНОЕ В «ХАН ШАТЫР»
STARBUCKS-тың ылғалдыратын жазғы жаңа сусындарын ішіп көріңіздер:
«Тропикалық манго» шейкі, «Құлпынай-лайм» шейкі, «Қара бүлдірген мохито» лимонады. Одан басқа, әр жексенбі сайын сағат 19.00-де бәріне арналған
ақысыз кофе-семинарлар өткізіледі! Сіздерді күтеміз!
Попробуйте в STARBUCKS освежающие летние новинки: шейк «Тропический
манго», шейк «Клубника-лайм», лимонад «Ежевичный мохито». Кроме того,
каждое воскресенье в 19.00 проводятся бесплатные кофе-семинары для всех
желающих! Ждем вас!

Фуд-кортта CREPE CAFE-де кез келген 2 балмұздаққа «Формула продаж» акциясы жұмыс істейді. Екі кішкентай балмұздақ — 600 орнына 500 теңге, екі
орташа — 1000 орнына 800 теңге, екі үлкен — 1400 орнына 1200 теңге.

@zhuldyzkuanysh

@zarinaassanova_

@aida_amantayeva_

#KHANSHATYR

«Хан Шатыр» СОСО-да түскен суреттеріңізді #khanshatyr хэштегімен жариялаңыздар. Ең қызықты суреттерді Life Time
журналының келесі санында көрсететін боламыз. Әлемдегі
ең үлкен шатырдың журналының беттерінен көріну мүмкіндігін жіберіп алмаңыздар.

Отмечайте свои фотографии в ТРЦ «Хан Шатыр» под хэштегом #khanshatyr. Наиболее интересные публикации мы разместим в следующем выпуске Life Time. Попадите на страницы журнала самого большого шатра в мире!

В CREPE CAFE на фуд-корте действует акция «Формула продаж» на 2 любых
мороженых. Два маленьких мороженых — 500 тенге вместо 600, два средних
— 800 тенге вместо 1000, два больших — 1200 тенге вместо 1400.

«Алые паруса» суши-барында «Счастливые часы» акциясы жұмыс
істейді: жұмыс күндері сағат 12.00-ден сағат 15.00-ке дейін суши
және ыстық тағамдарға 20% жеңілдік беріледі.
В суши-баре «Алые паруса» действует акция «Счастливые часы»:
в будние дни с 12.00 до 15.00 предоставляется скидка 20% на суши
и горячие блюда.

@samalka001

@kuspsvet

@k_sofiya_

@zhibek__s

@gulmaira.almaz

@zaureshkadyrbekova

Sky Beach Club-та күн сайын Happy Hours, немесе «Счастливые
часы» суперакциясы жұмыс жасайды! 10.30-дан 13.00-ге дейін және
18.30-дан 21.00-ге дейін 50%-дық жеңілдікпен уақыт өткізуге болады.
Жеңілдікпен бағасы ересектерге 5000 тг, балаларға 3000 тг, 5 жасқа
дейінгі бүлдіршіндерге тегін.
В Sky Beach Club каждый день действует суперакция Happy Hours,
или «Счастливые часы»! С 10.30 до 13.00 и с 18.30 до 21.00 скидка на
посещение -50%. Цена для взрослого с учетом скидки 5000 тг, детский — 3000 тг, детям до 5 лет — бесплатно.
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Ал сіз Ханбала мен Ханшайым кейіпкерлерімізбен таныссыздар ма? Олар алыс планетадан балалар Жерде қалай тұратынын көруге ұшып келді. Ханбала планетамыздың балаларына қуаныш пен бақыт сыйлау
тапсырмасымен жіберілген. Аялдама ретінде ол «Хан
Шатырды» таңдады, өйткені сауда ойын-сауық орталығымыз өзінің ерекше пішінімен Ханбаланың жарық,
кең, өсімдіктерге толы туған үйіне ұқсайды.
Әдемі планетамыз Ханбалаға ұнағаны соншалық,
осында тұрғысы келіп, қалды. Оның досы Ханшайым
да Жердің балаларына қуаныш сыйлауға және сауда
орталағымызды бақытты күлкімен толтыруға көмектескісі келді.
Олардың басты ерекшеліктері: планеталар арасында
еркін жүре береді, терілерінің түсі көгілдір, көздері
жасыл, құлақтары көбелектің мұртына ұқсайды, қолдарында 4 саусақтан бар, және олар мұңаю дегенді
білмейді.
Олар балалармен әр демалыс сайын және мерекелік
күндері танысып, аттракциондарға тегін купондар
сыйлайды.
Ханбала мен Ханшайым үлкендер мен балаларды
Fame City балалық пен бақыт сезімінің сиқырлы еліне
шақырады!

ХАНБАЛА МЕН ХАНШАЙЫМ —
АЛЫС ПЛАНЕТАДАН КЕЛГЕН ҚОНАҚТАР

ХАНБАЛА И ХАНШАЙЫМ — ГОСТИ С ДАЛЕКОЙ ПЛАНЕТЫ
А вы уже знакомы с нашими героями Ханбала и Ханшайым? Они прилетели с далекой планеты, чтобы
посмотреть, как живут ребята на Земле. Ханбала был
направлен с большой миссией подарить радость и
счастье детям нашей планеты. Для остановки он выбрал «Хан Шатыр», потому что наш торгово-развлекательный центр своей необычной формой напоминает
ему родной дом, где очень светло, просторно и много
растений.
Ему очень понравилось на нашей красивой планете,
и Ханбала остался у нас жить. Его подруга Ханшайым
тоже захотела прилететь на Землю, чтобы помогать
ему дарить радость детям, а еще наполнять торговый
центр счастливыми улыбками.
Главные их особенности: они могут перемещаться
между планетами, у них бирюзовый цвет кожи, зеленые глаза, ушки похожи на усики бабочек, на руках по
4 пальца, и они не умеют грустить.
Они знакомятся с детками каждые выходные и праздничные дни и дарят бесплатные купоны на аттракционы.
Ханбала и Ханшайым приглашают взрослых и детей в
волшебную страну детства и счастливых эмоций Fame
City!
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«ХАН ШАТЫР» СОСО-ДАҒЫ МУЗЫКАЛЫҚ КӨКТЕМІ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЕСНА В ТРЦ «ХАН ШАТЫР»
Жыл сайын «Хан Шатыр» СОСО-да жаңа топтамалар ұсынылатын сәнді киім көрсету қойылымдары, музыкалық фестивальдер, шығармашылық тұлғалармен танысуға болатын концерттік бағдарламалар
өткізіледі.
Биылғы көктем де үлкен музыкалық фестиваль өткізілуімен көзге түсті. 7 cәуір мен 28 сәуір аралығында
«Хан Шатырдың» қабырғаларында «Сәлем» ауқымды
музыкалық фестиваль өтті. Ол 7 сәуір күні тыңдармандарының сүйікті және әйгілі әндерін орындап шыққан
тартымды q-pop әнші Ziruza-мен ашылды.

Ежегодно под куполом ТРЦ «Хан Шатыр»
проводятся модные показы новых коллекций, музыкальные фестивали, концертные программы, на которых есть возможность познакомиться с интересными
творческими людьми.
В этом году весной не обошлось без проведения
большого музыкального фестиваля. В период с 7 по
28 апреля в стенах «Хан Шатыр» прошел масштабный музыкальный фестиваль «Сәлем». Он стартовал
7 апреля с выступления обаятельной q-pop певицы
Ziruza, которая исполнила популярные и любимые
песни своей публики.

Келесі демалыс күндері бізді әйгілі Raim&Artur дуэті
қуантты! Олар «Самая вышка», «Сәукеле», «Полетаем» хиттерін және тағы басқа танымал әндерін орындады. Орындаушылар «Хан Шатыр» алаңында өнер
көрсетіп, табынушыларының ду қол шапалақтарына
бөленіп, ерекше есте қалды.
20 сәуір күні әлемдегі ен үлкен шатырдың сахнасында дарынды әнші, Black Star лейблінің әртісі, ерекше
HAZIMA өнер көрсетті! Ол «Беги», «Бабл Гам», «Real
One» хиттерін орындады, өзінің жанкүйерлеріне
бақытты сезім сыйлап, «Хан Шатырға» келу кездерін
есіне алып бөлісті және өмірі мен шығармашылығы
жайлы айтты.

В следующие выходные нас посетили известные
ребята, дуэт Raim&Artur! Они исполнили хиты «Самая вышка», «Сәукеле», «Полетаем» и другие популярные песни. Ребята выступили на площадке «Хан
Шатыр» под шквал эмоций своих фанатов и надолго
запомнились своим выступлением.
20 апреля на сцене самого большого в мире шатра
выступила талантливая певица, артистка лейбла Black
Star, несравненная HAZIMA! Она подарила счастливые эмоции своим фанатам, исполнив хиты «Беги»,
«Бабл Гам», «Real One», а также поделилась воспоминаниями о визитах в «Хан Шатыр», рассказала о жизни и творчестве.
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Завершился фестиваль 28 апреля выступлением талантливого казахстанского певца Марселя. Публика
оказала ему радушный прием, а наш торговый центр
наполнился счастливыми улыбками и горящими глазами.
Музыкальные фестивали и развлекательные программы не заканчиваются. Будем рады видеть вас
снова в ТРЦ «Хан Шатыр».

Фестиваль 28 сәуір күні дарынды қазақстандық
әнші Марсельдің өнер көрсетуімен өз мәресіне жетті. Өнерсүйгіш қауым оны жылы қарсы алып, ал сауда
орталығымыз бақытты күлкі мен жанған көздермен
толды.
Музыкалық фестивальдер және ойын-сауық бағдарламалар осымен бітпейді. «Хан Шатыр» COCO-да сіздерді көруге қуаныштымыз.
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«День Победы, как он был от нас далек…» — эта
строчка невольно навевает нам мысли о самом важном и трогательном празднике года — 9 Мая. Мы не
могли пропустить такой торжественный день и, чтобы
еще раз напомнить друг другу о подвигах и славе героев Великой Отечественной войны, пригласили военный оркестр Министерства Обороны Республики
Казахстан. Атриум «зазвучал» добрыми душевными
песнями, посвященными празднику День Победы.
Благодарим всех наших гостей за проведение такого
торжественного праздника в нашем ТРЦ «Хан Шатыр».

«День Победы, как он был от нас далек…» — осы тармақ бізге жылдың ең маңызды және әсерлі мерекеcі
— 9 мамыр туралы еріксіз ой тұғызады. Біз осындай
маңызды күнді жіберіп алмас үшін, бір бірімізге тағы
бір рет Ұлы Отан Соғыс қаhармандарының ерлігі мен
даңқы туралы ескерту мақсатымен Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігінің әскери орталық
оркестрін шақырдық. Атриум Жеңіс Күніне арналған
мейірімді, шын көңілден шыққан әндермен «үндеді».
Біздің «Хан Шатыр» СOCO-ның қабырғасында осындай салтанатты мейрамды ұйымдастырып өткізгендері үшін барлық қонақтарымызға алғыс айтамыз.
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«Хан Шатыр» — шын көңілмен ең кішкентай қонақтарды қарсы алатын отбасылық ойын-сауық орталығы. 12
мамыр бүкіл әлемде Халықаралық аналар күні тойланды. Осы ғажап күнге орай арнайы Fame City ойын орталығында «Подарок маме» атты балаларға арналған
қызықты мастер-класс ұйымдастырдық. Оқыту мастер-классында балалар аналарына қызғалдақ деген
көктемгі гүлдер түрінде сюрприз жасады. Қуанышқа
толы балалар гүлдерін сыйлап, біздің сауда орталығымыз тағыда кішкенайларымыздың қуанышты сезімдерімен толды.
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«Хан Шатыр» — это семейный торгово-развлекательный центр, который с радостью открывает свои двери
для самых маленьких гостей. 12 мая в мире отмечался
международный праздник День матери. Специально в
честь этого чудесного дня мы организовали в игровом
центре Fame City увлекательный детский мастер-класс
«Подарок маме». На обучающем мастер-классе ребята смастерили мамам сюрпризы в виде весенних
цветов тюльпанов. Ребята с радостью подарили свои
цветы, а наш торговый центр снова наполнился радостными эмоциями маленьких гостей.

25 мая прозвенел последний звонок в школах столицы, а для маленьких ребят это счастливый день, когда начинаются летние каникулы. В честь окончания
учебного года в атриуме для гостей прошла большая
развлекательная программа «Ура! Каникулы!». Ребят
развлекали любимые герои мультфильмов: Черепашки-ниндзя, Смешарики, Куклы LOL, Рапунцель и
другие. Интерактивные игры, выступление юных талантливых жонглеров, танцы и песни — в нашем торгово-развлекательном центре было поистине весело
и радостно в этот праздничный день. Мы надеемся,
что «Хан Шатыр» станет для вас тем местом, где вы с
радостью будете проводить свои выходные и праздники с семьей или друзьями!

25 мамыр күні қала мектептерінде соңғы қоңырау
шылдырлады, ал кішкентай балалар үшін бұл жазғы
демалыс басталатын аса бақытты күн. Оқу жылының
бітуіне орай атриумда қонақтар үшін «Ура! Каникулы!» атты үлкен ойын-сауық бағдарламасы өтті. Балаларды Черепашки-ниндзя, Смешарики, Куклы LOL,
Рапунцель және тағы басқа сүйікті мультфильм кейіпкерлері алдандырды. Интерактивтік ойындар, жас
дарынды жонглерлердің өнер көрсетулері, билер мен
әндер — сауда ойын-сауық орталығымыз осы мерекелік күнде шынымен де көңіл мен шаттыққа толды.
«Хан Шатыр» сіздер үшін демалыс және мерекелік
күндерді отбысыларыңызбен немесе достарыңызбен
қуана өткізетін орын болады деп үміттенеміз!
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ТУРИЗМ

Дюден сарқырамасы
Антальяның көркем жерлерінің қатарында Дюден
сарқырамасы ерекше орын алады — бұл қаланың визит карточкасы. Саябақтар қаланың ең әдемі көріністерін және сарқырамалардың күрілдеуігін тамашалауға арналған орындармен жабдықталған.
Водопад Дюден
Среди живописных достопримечательностей Антальи
особое место занимает Дюденский водопад — это
визитная карточка города. В парках оборудованы места для наблюдения красивейших панорам города и
каскада водопадов.

Район Калеичи

АНТАЛЬЯДАҒЫ ДЕМАЛЫС: ҚАЙДА БАРУ ҚАЖЕТ

The Land of Legends
Отбысылық демалысқа арналған аңызды орын — Анталья маңындағы Белек қаласында орналасқан The
Land of Legends деп аталатын ойын сауық саябағы,
онымен қоса бесжұлдызды отель. Аттракциондар, аквасаябақ, серфинг, дельфиндер, сарай-отель, карнавалды шоу, әлемдік деңгедегі шопинг — бұл шынайы
көңіл көтеру қаласы!

The Land of Legends

ОТПУСК В АНТАЛЬЕ: ЧТО ПОСЕТИТЬ

Анталья — тек қана құм жағажайлары және көкшіл
теңізімен ғана емес, мәдени көрнекі жерлерімен де
қуантатын күнге толы қала. Маусым — Антальяда
демалатын ең ыңғайлы мезгіл, өйткені ауаның температурасы осында 30°C жетеді, ал теңіз 25°C дейін
жылиды.

Анталья — солнечный город, который порадует не
только песчаными пляжами и лазурным морем, но
и культурными достопримечательностями. Июнь
— самое время для отдыха в Анталье, ведь температура воздуха здесь достигает 30°C, а море прогревается до 25°C.
Калеичи ауданы
Қала тарихын сезу үшін Калеичи тарихи орталығына
барыңыз. Түгелге жуық ғимараттар 19 ғасырдікі деп
даталанады. Қаланың тарихына бөлену Калеичиге
кіруден басталады, ол — Адриан қақпасы — Рим кезеңінің ең көне ескерткіші. Антальяның нышаны — 13
ғасырда салынған Йивли Мұңарасын көруді ұмытпаңыз.
Район Калеичи
Прочувствовать историю города отправляйтесь в
исторический центр Калеичи. Практически все здания
датируются 19 веком. Погружение в историю начинается сразу перед главным входом в Калеичи — ворота
Адриана — древнейший памятник римского периода.
Не забудьте взглянуть на символ Антальи — Минарет
Йивли, построенный еще в 13 веке.

Минарет Йивли

Антальяның жағажайлары
Анталья нәзік теңізі мен жағажайларының алуандылығымен әйгілі: Коньяалты, Лара, Мермерли. Кеш
батқанда, жағалау маңындағы аймақта әдемі жарық
қосылады, және күннің батуымен сүйсініп, теңіз ауасынан ләззат алып серуендеуге болады.
Пляжи Антальи
Анталья славится ласковым морем и многообразием пляжей: Коньяалты, Лара, Мермерли. Вечером в
прибрежной зоне включается красивое освещение и
можно гулять, любуясь заходом солнца и наслаждаясь морским воздухом.
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Водопад Дюден

The Land of Legends
Легендарное место для семейного отдыха — тематический парк развлечений и одновременно пятизвездочный отель The Land of Legends, расположенный
неподалеку от Антальи, в городе Белек. Аттракционы,
аквапарк, серфинг, дельфины, дворец-отель, карнавальное шоу, шопинг мирового уровня — это настоящий город развлечений!
Тахталыдаг тауына апаратын арқанжол
Жаздың басыңда да үстін қар мен мұз торлаған Тахталыдаг тауына саяхат- ұмытылмас әсер қалдырады.
Әлемдегі ең ұзын арқанжолдардың тізімінде екінші
орында орналасқан Олимпос арқанжолымен жүріп,
теңіз және таудың әсерлі көріністен ләззат алуға болады. Маршрутты «теңізден аспанға апаратың жол»
деп атайды.
Канатная дорога к Тахталыдаг
Незабываемое впечатление произведет поездка к
горе Тахталыдаг, которая даже к началу лета покрыта
льдом и снегом. Насладиться великолепным видом
моря и гор можно, прокатившись на второй по протяженности канатной дороге в мире — Олимпос. Маршрут называют дорогой «от моря к небу».

Канатная дорога к Тахталыдаг

Антальяға Нұр-Cұлтаннан аптасына 3 рет жүретін тікелей рейстерімен жетуге болады. Антальяда ұмытылмас
ыңғайлы демалыс өткізу үшін алты бес жұлдызды отельдер арасынаң таңдай аласыз: Rixos Premium Belek, Rixos
Premium Tekirova, Rixos Premium Sungate, Rixos Beldibi, Rixos Downtown Antalya, The Land of Legends.

Пляж Коньяалты

Добраться до Антальи можно прямыми рейсами из Нур-Султана, которые летают 3 раза в неделю. Для незабываемого комфортного отдыха в Анталье вы можете выбрать один из шести пятизвездочных отелей: Rixos
Premium Belek, Rixos Premium Tekirova, Rixos Premium Sungate, Rixos Beldibi, Rixos Downtown Antalya, The Land
of Legends.

41

42

