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РЕДАКЦИЯДАН
ОТ РЕДАКЦИИ
Құрметті оқырмандар!
Міне жыл да өз мәресіне жетіп қалды. Ғажапқа толы,
жарқын, ерекше, табысты және өте жақсы — әркімге
әрқалай болған жыл. Біздіңше, желтоқсан айы нағыз
демалатын уақыт сияқты. Жұмыс күндерінің қарбаласынан арылып, ең сүйікті адамдарыңыздың жанында көбірек уақыт өткізу, өйткені осы айда ең басты
мерекелер шоғырланған. Тұңғыш Президент күні де,
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі күні де, Рождество мен Жаңа жыл да осы айда.
Сіздермен бірге біз мерекелерге дайындалып, оларды
тағатсыз күтеміз. Сіздерге шабыт беру үшін, Жаңа
жылды тойлау тарихынан қызықты деректер және
мерекедегі сән үлгілері туралы сөз қозғап, «Хан Шатырдағы» кешкі бейнелер топтамаларын көрсеттік
және түрлі сыйлықтар идеяларын жинақтадық. Сізге
жаңа жылдық мерекелерге дайындалуға көмектесеміз,
өйткені біз косметика мен шашқа арналған құралдар
әлеміндегі жаңалықтарды зерделедік. Сіздер үшін үйіңізді Жаңа жылға қалай безендіруге болатыны туралы
идеяларды жинақтап, әр елдегі қызықты ырымдар туралы айтып бердік. Сондай-ақ, сіздер үшін киноафиша,
іс-шаралар және тағы басқа көптеген қызықтар!
Желтоқсан айыңыз жайлы өтсін!
Анна Русакова

КОЛЬЕ ИЗ СЕРЕБРА С САПФИРОМ,
«ЭПЛ.ДАЙМОНД»
ZARA MAN

ПАРФЮМ OSCAR DE LA RENTA ALIBI,
MON AMIE

STRADIVARIUS
OSTIN KIDS

НАБОР ПОМАД POWDER KISS, MAC

Дорогие читатели!
Вот и подходит к концу этот год. Чудесный, яркий, необыкновенный, плодотворный и очень хороший — для
каждого свой. Нам кажется, что декабрь — как раз то
время, когда стоит немного отдохнуть. Отвлечься
от суеты рабочих будней и больше времени проводить
рядом с самыми любимыми людьми, ведь этот месяц
проходит под знаком самых главных праздников. Это
и День Первого Президента, и День Независимости Республики Казахстан, Рождество и Новый год.
Вместе с вами мы готовимся к праздникам и ждем их
приближения. Чтобы вдохновить вас, рассказали любопытные факты об истории празднования и моде на
Новый год, показали коллекции вечерних образов в «Хан
Шатыр» и собрали всевозможные идеи подарков. Поможем вам подготовиться к новогодним праздникам,
ведь мы изучили новинки из мира косметики и средств
для волос. Подобрали для вас идеи оформления своего
дома к Новому году и рассказали о необычных приметах
в разных странах. А также для вас киноафиша, мероприятия и многое другое!
Желаем вам уютного декабря!
Анна Русакова
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МЕРЕКЕЛІ ЖЕЛТОҚСАНДЫ «ХАН ШАТЫР»
СОО-ДА ҚАРСЫ АЛЫҢЫЗ
ВСТРЕЧАЙТЕ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕКАБРЬ В ТРЦ «ХАН ШАТЫР»
Желтоқсан — мерекелік көңіл-күйге толы, отбасылық жарқын ай. Сіздермен бірге біз Жаңа жылға
дайындаламыз, өз демалыс күндерімізді жоспарлаймыз және мемлекеттік мерекелерге шаттанамыз!
Мерекелер айы тамаша күнмен — 1 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті күнімен
басталады. 1991 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев
Президент сайланған болатын. Айдың ортасында тағы
бір маңызды күн — 16 желтоқсан атап өтіледі. Осыдан
30 жыл бұрын Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі жарияланған болатын. Желтоқсан айы
мерекелік демалыс күндерге толы болғандықтан, сіздерді біздің үлкен, әрі жайлы сауда-ойын-сауық орталығымызда демалуға шақырамыз!

Жыл сайын «Хан Шатыр» СОО желтоқсанда түрленеді
де, өзінің сән-салтанатымен құдды бір сиқырлы жаңа
жылдық сарай сияқты күйге енеді. Желтоқсан — ең
тамаша уақыт және үлкен мерекелер кезеңі. Біздің
сауда орталығымыз әр бір қонағын жылулықпен,
жайлылығымен қарсы алады. Сіздерді мемлекеттік
мерекелерді атап өтуге орайластырылған қызыққа
толы мерекелік бағдарлама, сондай-ақ ең кішкентай
келушілерімізге арналған көңілді ойын-сауық іс-шаралары күтеді.
Елордамыздағы ең үлкен ойын орталықтарының бірі
— Fame City өзінің кішкентай қонақтарын аса жылулықпен қарсы алады.

Декабрь — душевный семейный месяц, который наполнен праздничным настроением. Вместе с вами мы
готовимся к Новому году, планируем свои выходные и
радуемся государственным праздникам!
Открывает месяц праздников замечательный день — 1
декабря — День Первого Президента Республики Казахстан. В 1991 году Нурсултан Абишевич Назарбаев
был избран на должность Президента. Середину месяца знаменует еще один важный день — 16 декабря. 30
лет назад была провозглашена государственная независимость Республики Казахстан. Поскольку декабрь
наполнен праздничными выходными, приглашаем вас
отдохнуть в нашем большом и уютном торгово-развлекательном центре!

Ежегодно в декабре ТРЦ «Хан Шатыр» преображается
и напоминает по своему великолепию волшебный новогодний дворец. Декабрь — пора больших праздников и самого чудесного времени. Наш торговый центр
с теплом и уютом встречает каждого гостя. Вас ожидает насыщенная праздничная программа, приуроченная к главным государственным праздникам, а также
веселые развлекательные мероприятия для самых маленьких посетителей.
Один из самых больших игровых центров в столице
Fame City с еще большим теплом встречает своих маленьких гостей. Отправьтесь в прошлое, в настоящую
эру динозавров вместе с гидами «Динопарка» или
6 впервые спуститесь на лодке по горной реке!

«Динопарк» гидтерімен бірге өткенге, нағыз динозаврлар дәуіріне аттаныңыз немесе алғашқы рет тау
өзенімен қайықпен сырғанаңыз! «Мұнара» аттракционында бас айналдырар самғау немесе «Монорельспен» әлем астаналарын аралау, қазына іздеумен
ұштастырылған американдық балалар төбешіктері
немесе нағыз «Формула-1» жарыстары — мұның бәрі
сіздердің жарқын әсер алып, «Хан Шатырдағы» шаттық
сәттерін есте сақтап қалуларыңыз үшін.
Қысқы ауа-райында Sky Beach Club жағажай клубына
келіп жылыныңыз да, босаңси түсіңіз. Мұнда әрдайым
мәңгі жылулық пен жаз атмосферасы тұрады. Шезлонгілерде пальмалар мен жылы құм арасында демалыңыз, бассейінде шомылыңыз, босаңси түсіңіз де,
дәмді сергітетін коктейльдердің дәмін татыңыз.
Қаладағы үздік кинотеатр — Chaplin Cinemas-та жаңа
еліктірер фильмдерді қараңыз. Өз тұжырымдамасында
ол кино көрсетілімінің барлық заманауи технологияларын біріктірген.

Головокружительный полет на аттракционе «Башня»
или путешествие по мировым столицам на «Монорельсе», детские американские горки, совмещенные с
поиском сокровищ, или настоящие гонки «Формула-1»
— все это, чтобы вы получили яркие впечатления и запомнили моменты радости в «Хан Шатыр».
В зимнюю погоду согревайтесь и расслабляйтесь в
пляжном клубе Sky Beach Club. Здесь всегда атмосфера
вечного тепла и лета. Отдохните на шезлонгах среди
теплого песка и пальм, искупайтесь в бассейне, расслабьтесь и попробуйте вкусные охлаждающие коктейли.
Смотрите новые захватывающие фильмы в лучшем кинотеатре города Chaplin Cinemas. В своей концепции
он объединил все современные технологии кинопоказа.

Біздің жайлы кофеханаларымыз сіздерді күн сайын құшақ жая жылы атмосферасымен қарсы алады. Дүкендерде сауда жасай отырып, «Миллион және iPhone»
науқанына қатысуды ұмытпаңыздар. Бұл ірі жүлделерді ұтып алуға тамаша мүмкіндік: iPhone 13 немесе
біздің СОО-да сауда жасауға тұтас бір миллион теңге!
Баршаңызды шын жүректен келе жатқан мерекелеріңізбен құттықтаймыз! Сіздерге зор денсаулық, мол
жетістік, ашық аспан тілейміз. Сіздерді күн сайын біздің
жарқын, жайлы, қонақжай «Хан Шатыр» СОО-да күтеміз!

Наши уютные кофейни каждый день рады приветствовать вас и встречать теплой атмосферой. Совершая
покупки в магазинах, не забывайте участвовать в акции «Миллион и iPhone». Это отличный шанс выиграть
крупные призы: iPhone 13 или целый миллион тенге на
шопинг в нашем ТРЦ!
От всей души поздравляем всех с наступающими
праздниками! Желаем успехов, здоровья, мира, благополучия. Ждем вас каждый день в нашем светлом,
уютном, гостеприимном ТРЦ «Хан Шатыр»!
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БІР НӘРСЕНІҢ ТАРИХЫ / ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЕЩИ

МАСКАЛАР МЕН МАСКАРАД:
ЖАҢА ЖЫЛДЫҚ СӘН ҚАЛАЙ ДАМЫДЫ

МАСКИ И МАСКАРАД: КАК РАЗВИВАЛАСЬ НОВОГОДНЯЯ МОДА
Жаңа жыл — бұл барлық ересектер мен балалардың
ең сүйікті мерекесі, өйткені 1-іне қараған түні нағыз
мұғжизалар орын алады емес пе! Ал әр заманда жаңа
жыл түніндегі сән үлгілері қандай болғаны туралы
материалымыздан оқып біле аласыз.
Б.з.б. 46 жылы рим қолбасшысы Гай Юлий Цезарь жаңа
юлиан күнтізбесін енгізіп, б.з.б. 45 жылғы 1 қаңтардан
бастап жыл басын біржола бекіткен болатын. Сол кезден бастап жаңа жыл тойлау дәстүрінің негізі қаланған
еді.
Орта ғасырлық Еуропада шіркеу ұстанымдарының қатаңдығына қарамастан, жаңа жылдық маскарадтар
жиі өтетін еді. Адамдар мереке кезінде әлеуметтік айырмашылықтарды жасыратын костюмдер мен маскалар киген. Дәл осы Орта ғасыр дәуірінде маскарадтың
ерекше психологиясы қалыптасты: патша қайыршы
киімін киіп, қарапайым қыз хор қызына айналды.
MASSIMO DUTTI

MASSIMO DUTTI

Русь мемлекетінде Жаңа жылды 1 қаңтардан бастап
ресми тойлауды император I Петр бекітті. Ол карнавалдар дәстүрін енгізді және олардың дайындығын
өзі мұқият бақылап отырған. Сарай ханымдары карнавалға бірнеше күн қалғанда, арнайы кісілерге өз көйлектерін көрсететін, олар костюмдерді сынап, баға берген. Сарай маскарадтары көл-көсір, сән-салтанатты өтуі
II Екатерина кезінде басталды. Соның кезінде Коломбина, Пьеро және Арлекино костюмдері кең тарады.

Новый год — это самый любимый праздник взрослых
и детей, ведь в ночь на 1 января случаются настоящие чудеса! А какой была мода в новогоднюю ночь в
разные эпохи, читайте в нашем материале.

В 46 году до н. э. римский полководец Гай Юлий Цезарь
ввел новый юлианский календарь и окончательно утвердил начало года с 1 января 45 года до н. э. С тех пор
зародилась традиция празднования нового года.
В Средневековой Европе, несмотря на суровость
церковных установок, новогодние маскарады были
частым событием. Люди носили костюмы и маски,
призванные скрыть социальные различия на время
праздника. Именно в эпоху Средневековья сложилась
особая психология маскарада: король мог переодеться в нищего, а скромница — в райскую птицу.

На Руси официальное празднование Нового года c
1 января установил император Петр I. Он ввел традицию карнавалов, за подготовкой к которым тщательно
следил сам. Придворные дамы за несколько дней до
карнавала демонстрировали свои платья специальным людям, которые придирчиво оценивали костюмы. Наиболее большого развития пышные, дворцовые маскарады приобрели при Екатерине II. При ней
становятся популярны костюмы Коломбины, Пьеро и
Арлекино.
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XIX ғ. соғы және XX ғ. басындағы қоғамда отбасындағы
ана немесе мәдениетті отбасынан шыққан қарапайым
қыз бейнелері ең тартымды саналған. Сәнді журналдарда жаңа жыл түніне қарапайым көйлектер ұсынылды: корсет, бөлшектердің аздығы.
Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін сән әлемі трансформацияланды. Әйелдер гарсон стилінде, жасөспірім
ұлдар секілді киіне бастады: қысқа шаш, қарапайым тік
пішілген көйлектер. 30-жылдар басында Жаңа жылды
қарсы алуға арналған киімді этно стильдегі ең болмаса бір бөлшексіз елестету мүмкін емес еді. Бұл мысыр
стиліндегі сурет немесе қытай ұсталары жасағандай
жібекке тігілген кесте болатын.

LICHI

MASSIMO DUTTI

MOTIVI

50-жылдардың ортасынан бастап әйелдердің үстінен
Кристиан Диордың танымал new look-ын көруге болады — ұзындығы миди үлпілдек белдемше, нәзік иық,
қыпша бел. Еуропа мен Америкада әйелдер Мэрилин
Монро немесе Жаклин Кеннеди стиліндегі романтикалық көйлектер кигенді ұнатты. 70-жылдардың жас дизайнерлері ұлттық костюмдердің классикасына көңіл
аударды. Олар шотландка мен үнді маталарын сәнге
енгізіп, рустик стилі мен кантри стилін ойлап тапты.
Тоқсаныншы жылдары сән үлгі бағыттары араласып
кетті. Адамдар американдық минимализм, неопанк,
гранж стильдерінде киінді. Жаңа жылдық сән үлгілерінде қара түске деген ілтипат пайда болды.
Бүгінгі таңда сән әлемі біздің қиялымызға шек қоймайды. 90-жылдардың аяғында жұлдызнама және шығыс
күнтізбесі дәстүрлерін ұстану кеңінен тарала бастады.
Әр жыл белгілі бір жануар атымен және символ түспен
басталады. 2022 жыл — Қара Су Жолбарысының жылы,
сондықтан көгілдір, көк, графит, қара түсті бейнелерді
батыл таңдай берсеңіздер болады.

В обществе конца XIX — начала XX веков самым привлекательным считался образ матери семейства или
скромной девушки из культурной семьи. Модные журналы рекомендовали в новогоднюю ночь простые платья: корсет, немногочисленность деталей.
После Первой мировой войны мода трансформировалась. Женщины стали наряжаться в стиле гарсон, мальчиков-подростков: короткие стрижки, платья простого
прямого кроя. В начале 30-х годов наряд для встречи
Нового года был немыслим без хотя бы одной детали
в этно-стиле. Это мог быть рисунок в египетском стиле
или вышивка по шелку, стилизованная под китайские
работы.
С середины 50-х годов можно увидеть на женщинах
знаменитый new look Кристиана Диора — пышные
юбки длины миди, хрупкие плечи, тонкая талия. В Европе и Америке женщины предпочитают надевать
романтичные платья в стиле Мэрилин Монро или
Жаклин Кеннеди. Молодые дизайнеры 70-х годов обратили внимание на классику национальных костюмов. Они ввели моду на шотландку и индийские ткани,
создали стиль рустик и стиль кантри.
Девяностые годы — смешение модных направлений.
Наряжались в американский минимализм, неопанк,
гранж. В новогодней моде появляется любовь к черному цвету.
Сегодня мода не ограничивает наше воображение. В
конце 90-х годов становятся популярны гороскопы и
следование традициям восточного календаря. Каждый
год начинается под знаком определенного животного
и цвета-символа. 2022 — год Черного Водяного Тигра,
поэтому смело выбирайте образы в оттенках голубого,
синего, графитового, черного.
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ЖАҢА 2022 ЖЫЛДЫ «ХАН ШАТЫР» ДҮКЕНДЕРІНДЕГІ
ТОПТАМАЛАРМЕН БІРГЕ ҚАРСЫ АЛАМЫЗ
ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ 2022 ГОД ВМЕСТЕ
С КОЛЛЕКЦИЯМИ ОТ МАГАЗИНОВ «ХАН ШАТЫР»
Жаңа жыл — бұл жарқырап, жайнағың келетін көптен
күткен және салтанатты мереке. Жаңа жыл түні корпоративке және кешкі отырысқа не киемін деген сұрақ
желтоқсан айының басынан бастап мазалай бастайды. Біз сіздер үшін барлық жаңа жылдық топтамаларды жинадық және сіз шабыт алсын деп, сән әлеміндегі
үрдістер туралы айтып бердік.
ZARA

ZARA

«МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД»

BERSHKA

ALTINYILDIZ
CLASSICS

BERSHKA

Новый год — долгожданный и торжественный праздник, когда хочется сиять и прекрасно выглядеть. Вопрос, что надеть в новогоднюю ночь на корпоративы и
вечеринки, становится актуальным уже в начале декабря. Мы собрали для вас все новогодние коллекции и
рассказали о тенденциях в мире моды, чтобы вы смогли вдохновиться!

DEFACTO

ZARA

Жаңа жылдық бейне жасау үшін өзекті тренділер: металл жылтыры, көлемді иық, мөлдірлеу сұлбалар, көп
қиықтар мен қысқартылған пішін, топтар мен жылтыр
комбинезондар, пайеткалар мен моншақтардың молдығы және аспабаулы көйлектер. Қысқартылған топ
пен шалбар түріндегі жаңа жылдық бейне классикалық
көйлектер мен белдемшелердің жақсы баламасы бола
алады. Шалбары бар костюмдер 2022 жылы жарқын
және тартымды көрінеді. Жаңа топтамаларда тамаша
маталар басым: атлас, барқыт, жібек, шифон.

LICHI

ZARA

Актуальные тренды для создания новогоднего образа:
металлический блеск, объемные плечи, полупрозрачные силуэты, многочисленные разрезы и укороченный
крой, топы и блестящие комбинезоны, обилие пайеток и бусин и платья на бретелях. Новогодний образ
с укороченным топом и брюками станет хорошей альтернативой классическим платьям и юбкам. Брючные
костюмы в 2022 смотрятся свежо и интересно. В новых
коллекциях преобладают роскошные ткани: атлас, бархат, шелк, шифон.
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ZARA

KOTON

В 2022 году представлены яркие и блестящие аксессуары, многообразие бусин и пайеток. Стразы на волосах,
в макияже, на сумках — самый популярный тренд начала года. Классическое черное платье как раз можно
разбавить контрастным аксессуаром. Например, надеть босоножки или туфли цвета металлик, сделать акцент у лица крупными серьгами или украсить волосы
нитью бусин.
ZARA MAN

ZARA

ZARA

BERSHKA

2022 жылы ашық түсті және жылтыр аксессуарлар, моншақтар мен пайеткалардың алуан түрлілігі ұсынылады.
Шашқа, макияжда, сөмкеге жапсырмалы моншақ тағу
— жыл басындағы ең кең тараған тренд. Классикалық
қара көйлекке осындай жылтыр аксессуар қосуға болады. Мысалы, түсі металлик туфли немесе босоножка
киіп, бет тұсына ірі сырғамен басымдық жасауға немесе шашты моншақтармен сәндеуге болады.
KOTON

ZARA
MAN

BERSHKA

Ең оңайы — бұл түс таңдау. 2022 жыл Қара Су Жолбарысының жылы деседі, сондықтан көгілдір, көк, графит,
қара түстердегі бейнелерді батыл таңдай беріңіз. Сондай-ақ, Жаңа жылда қызыл, қызғылт, күлгін түстер және
металл жылтыры керемет көрінеді. Жаңа жылыңыз қызықты өтсін!

Самое простое — это выбор цвета. 2022 год начинается под знаком Черного Водяного Тигра, поэтому смело
выбирайте образы в оттенках голубого, синего, графитового, черного. Также на Новый год шикарно смотрятся красный, розовый, фиолетовый цвет и блеск металла. Желаем приятного Нового года!
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ЖАҢА ЖЫЛДЫҚ БЕЙНЕҢІЗГЕ
АРНАЛҒАН СӘНДІ ЖӘНЕ СТИЛЬДІ СӨМКЕ
ЭЛЕГАНТНАЯ И СТИЛЬНАЯ СУМКА К НОВОГОДНЕМУ ОБРАЗУ

CHARLES&KEITH

Жаңа жылдық кешке киер киім мен
аяқ киім таңдау істің жартысы
ғана. Маңызды мәселе — кешкі бейнеге арналған сөмке. Біз сіздерге сөмкелердің басты тренділері туралы
айтып беріп, «Хан Шатыр» дүкендерінде ұсынылған кешке арналған
сөмкелердің қызығарлық үлгілерін
көрсетуді жөн көрдік.
Көркемделген жылтылдақ сөмкелер
— келе жатқан маусымның үлкен
тренді. Олар көбіне жылтыр моншақпен сәнделген немесе пайеткалармен тігілген. Мұндай сөмкелер не
клатчыларды тынық реңк киімдермен
үйлестіріңіз.
ZARA

Подобрать наряд и обувь к новогодней вечеринке — еще полдела. Важный вопрос — сумка для вечернего
образа. Мы решили рассказать вам
о ключевых трендах сумок и показать интересные модели на вечер,
представленных в магазинах «Хан
Шатыр».
Большой тренд наступающего сезона — декорированные мерцающие
сумки. Чаще всего они украшены россыпью блестящих бусин или вышиты
пайетками. Сочетайте такие сумки
или клатчи с нарядами спокойных оттенков.
CARPISA

BERSHKA

ZARA

ZARA

ZARA

Күлтелік матадан жасалған клатч орнына плиссе клатч келді. Бұл — ішіне
көп нәрсе сыятын ыңғайлы жұмсақ
сөмке! Суреті бар бұйымдар ерекше
көрінеді, алайда оларды үйлестіру
оңай емес. Оны көйлегіңіз не костюміңіз бір түсті болса ғана, ұстаңыз.
Үш бұрыш сөмкелер биыл көптеген
дизайнерлер үшін шабыттың қайнар көзіне айналды. Бұл — көз тартар ерекше нұсқа. Тағы бір стильді
олжа — іскер стильді жақсы көретін
қыз-келіншектерге жарасатын конверт клатч. Жейде-көйлекпен немесе қара костюммен жақсы үйлеседі.
Сән-салтанатты және үйлесімді нұсқа
— клатчыны бұйым түсіне сәйкес үйлестіру. Мысалы, сарғыш қоңыр көйлекке сол түстен сөмке таңдау. Өте заманауи және кербез көрінеді. Көңілді
кештер мен бақытты Жаңа жыл тілейміз!
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На смену моделям с драпированной
тканью приходят клатчи плиссе. Это
удобная мягкая сумка, в которую
много всего поместится! Необычно
смотрятся изделия с принтами, но
их нелегко сочетать. Берите с собой,
если только ваши платье или костюм
однотонные. Треугольные сумки
стали источником вдохновения для
многих дизайнеров в этом году. Это
необычный вариант, который привлечет внимание. Еще одна стильная
находка — клатч-конверт, который
подойдет для любительниц делового
образа. Хорошо сочетается с платьем-рубашкой или черным костюмом.
Роскошный и гармоничный вариант
— сочетать клатч в тон с самим изделием. Например, к бежевому платью
подобрать сумку беж в тон. Смотрится современно и элегантно. Желаем
веселых вечеринок и счастливого Нового года!

ЖАҢА ЖЫЛҒА ҒАЖАЙЫП СЫЙЛЫҚТАР
ВОЛШЕБНЫЕ ПОДАРКИ
НА НОВЫЙ ГОД
Жаңа жыл алдында баршаның басты
мәселесі — сыйлық таңдау. Сіздердің
іздеуіңізді жеңілдетіп, не сыйлауға болады деген сұраққа бірнеше идеяны жинадық. Мерекелеріңіз көңілді өтсін!

Перед Новым годом главная задача у
всех — выбрать подарки. Мы решили
облегчить вам поиск и собрали несколько идей, что подарить. Желаем вам
приятных праздников!

Күйеуіңізге немесе әкеңізге сыйлауға болады. Жақын адамыңыз көп қызығатын
гаджет бар шығар.
Ініңіз кроссовканың жаңа моделі немесе ыңғайлы жолдорба туралы армандап
жүр ме? Киім не аяқ киімнің жаңа топтамаларындағы қалаулы зат — тамаша
сыйлық.
Әріптес ер адамға әмбебап және пайдалы нәрсе сыйлауға болады: сапалы портмоне немесе стильді органайзер.
Парфюмді жақын адамға, мысалы, досыңызға сыйлаңыз. Ең бастысы — оның
сүйікті иісін білу.
ALSER

MON AMIE

SULPAK

ZARA MAN

MOLESKINE

SULPAK
LOCCITANE

BRUX

ADIDAS
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Гаджет можно подарить
супругу или отцу. Наверняка есть гаджет, которым ваш близкий человек много интересуется.
Младший брат мечтает о
новой модели кроссовок
или удобном рюкзаке?
Желанная вещь из новых
коллекций одежды или
обуви — отличный подарок.
Коллеге-мужчине можно подарить что-то универсальное и полезное:
качественное портмоне
или стильный органайзер.
Парфюм дарите близкому человеку, например,
лучшему другу. Самое
главное — знать о его
любимом аромате.

LOCCITANE

Бьюти-гаджеттер — айрықша, алайда өте
пайдалы сыйлық, сондықтан оларды өзіңіз
жақсы танитын, немен таңғалдыруға болатынын нақты білетін жақын адамға сыйлауға болады.
Парфюм — құрбыңыз үшін тамаша таңдау.
Есте сақталады және жағымды әсер қалдырады. Алдын ала оның қандай иістерді
ұнататынын біліп алыңыз.
Әшекейлер — аналарға арналған сыйлық
үшін жақсы идея, өйткені аналар ең жақсысына лайық! Оларды гауһар тасты бұйымдармен немесе ақ алтыннан жасалған
әшекейлермен таңғалдырыңыз.
Косметика мен күтімге арналған құралдарды әдетте сериясымен немесе жиынтығымен сыйлайды. Оларды жақын
адамға, мысалы, жұбайыңыз немесе әпке-қарындастарыңызға сыйлаған жөн.
LICHI

Бьюти-гаджеты — специфический, но очень
полезный подарок, поэтому можно подарить
их близкому человеку,
которого вы точно знаете, чем удивить.
Парфюм — отличный
выбор для подруги.
Запомнится и оставит
приятные впечатления.
Не забудьте поинтересоваться заранее, какие
ароматы она предпочитает.
Украшения — хорошая
идея подарка для мам,
ведь они достойны лучшего! Удивите их изделиями с бриллиантами
или украшениями из
белого золота.
Косметику и уходовые
средства обычно дарят
сериями или наборами.
Стоит подарить близкому человеку, например,
супруге или сестре.

PANDORA

YVES ROCHER

BORK

SULPAK

MON AMIE

«ЭПЛ. ДАЙМОНД»

«МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ
ЗАВОД»
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БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН ЖАҢА
ЖЫЛДЫҚ СЫЙЛЫҚ ИДЕЯЛАРЫ

ИДЕИ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Жаңа жыл — балаларды сыйлықтармен қуантып,
олардың таңданған қуанышты көздерін көргің келетін ғажап уақыт. Сыйлықтар идеяларын жинап,
осы таңғажайып уақытты «Хан Шатырда» қарсы
алуға келіңіз!

Новый год — волшебное время, когда хочется радовать детей подарками и видеть их счастливые от
удивления глаза. Черпайте идеи подарков и приходите встречать это чудесное время в «Хан Шатыр»!
«ДЕТСКИЙ МИР»

SULPAK

PANDORA

«ДЕТСКИЙ МИР»

Бір орында отыра алмайтын тынымсыз
балаға оған қуат беретін нәрсені сыйлаңыз. Коньки немесе қысқы ойын-сауық — тамаша таңдау.
Заманауи технологияларға қызығатын
балаға оны күнде баурап алатын ерекше гаджет сыйлауға болады.
Жақсы танымайтын балаға сыйлық
таңдау керек болса, ойыншықтарға
көңіл аударыңыз. Баланың қалауын
білмесеңіз де, оны оңай таңдандырып,
қуантасыз.

Реактивному непоседливому ребенку
дарите то, что будет его заряжать. Коньки или зимние развлечения — отличный выбор.
Ребенку, интересующемуся современными технологиями, можно подарить
необычный гаджет, который будет впечатлять каждый день.
Если нужно выбрать подарок малознакомому ребенку, отдайте предпочтение игрушкам. Даже если вы не знаете
предпочтения ребенка, вы с легкостью
удивите его и порадуете.

SULPAK

MARWIN
PANDORA
SULPAK
MARWIN

«ДЕТСКИЙ МИР»
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PANDORA

PANDORA

TIMBERLAND

«ЭПЛ.ДАЙМОНД»

BERSHKA

«ДЕТСКИЙ МИР»
«СПОРТМАСТЕР»

«ДЕТСКИЙ МИР»

MARWIN

MARWIN

OSTIN KIDS

MARWIN

Шығармашылыққа құмар қиялы ұшқыр
балаға дамытушы немесе шығармашылық жиынтықтар сыйлауға болады.
Стильді аяқ киім немесе сәнді сөмке
ініңіз немесе қарындасыңыздың гардеробынан лайық орын ала алады.
Аксессуар — сыйлаушының махаббат
қуатын сіңірген есте қаларлық сыйлық.
Қызыңыз немесе қарындасыңызға арналған сыйлық үшін жақсы идея.
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Яркому творческому ребенку с хорошей фантазией можно дарить наборы
для развития или мастерства.
Стильная пара обуви или модная сумка
может занять достойное место в гардеробе старшего брата или сестры.
Аксессуар — памятный подарок, который несет в себе энергию любви дарителя. Хорошая идея для подарка дочери или сестре.

ЖАҢА ЖЫЛ ТҮНІ:
ЖАРҚЫРАҒАН МАКИЯЖ ҮШІН ТРЕНДІЛЕР МЕН ҚҰРАЛДАР
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ: ТРЕНДЫ И СРЕДСТВА ДЛЯ СИЯЮЩЕГО МАКИЯЖА
Жаңа жылды қарсы алу — бұл жарқын және ерекше
бейне жасау үшін тамаша мүмкіндік. Сіз үшін әдеттен тыс макияж арқылы өзіңіздің көңіл-күйіңізді көтеріп, нағыз бал патшайымы бола аласыз! Сіз үшін
ерекше макияж жасауға көмектесетін кеңестер мен
үздік құралдар.

Встреча Нового года — это отличная возможность
создать яркий и необычный образ. А c помощью нестандартного для вас макияжа можно поднять себе
настроение и стать настоящей королевой бала! Для
вас советы и лучшие средства, которые помогут создать необыкновенный макияж.

КОМПАКТНАЯ ПУДРА,
YVES ROCHER

КАРАНДАШ ДЛЯ ВЕК POWERPOINT,
MAC

ПУДРА ДЛЯ СИЯНИЯ GUERLAIN
METEORITES, MON AMIE

ПАЛЕТКА ХАЙЛАЙТЕРОВ PUPA, MON AMIE

ПАЛЕТКА ТЕНЕЙ ДЛЯ ВЕК NUDE, YVES ROCHER

2022 макияжында реңк беретін негіз қабаты барынша аз,
жарқыраған таза бет маңызды. Мұндағы мақсат — беттің
анағұрлым табиғи түрін сақтау. Шамадан тыс жылтыр екінші
кезекке қалады. Теріні ылғалдандырушы маскалар немесе
жылтыратуға арналған маскалар арқылы дайындау тамаша
макияжға қол жеткізудің кепілі болады.
Қабаққа сызық салу әлі де өзекті! Егер жинақы винтажды
бейнені таңдасаңыз, қара ретро-сызықшалар тамаша көрінеді. Егер жылтыраған жаңа жылдық бейнені қалаған болсаңыз, көзіңізге ерекше көңіл аударту үшін түрлі түсті сүрме
қолданыңыз.
Жаңа 2022 жылы ашық түсті қабақ далаптарының қарама-қарсы түрлері қызықты көрінеді. Барынша ерекше реңктерді таңдаңыз: көгілдір, сары, күлгін, ашық жасыл.

В макияже 2022 актуально чистое светящееся лицо с минимальным слоем тональной основы. Цель — сохранить его
как можно более естественным. Слишком «глянцевое» свечение отходит на второй план. Залогом отличного макияжа
станет подготовка кожи в виде увлажняющих масок или масок для сияния.
Стрелки еще актуальны! Если у вас лаконичный винтажный
образ, отлично смотрятся черные ретро-стрелки. Если блестящий новогодний образ, попробуйте сделать акцент на
глазах цветными подводками.
В новом 2022 году интересно смотрятся яркие и контрастные вариации теней. Выбирайте максимально необычные
оттенки: голубой, желтый, фиолетовый, салатовый.
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Жаңа жыл түні көздің ішкі бұрышына далаппен ерекше
көңіл аударту өте нәзік, әрі орынды көрінеді. Жылтылдайтын
әсері бар негізінен ашық түсті далаптарды таңдаңыз. Нәзік,
әрі тартымды нюд макияжын металлик әсерлі алтын түстес
далаппен толықтыруға болады.
Қасты да ұмытпаған жөн. 2022 жылы, өтіп бара жатқан
жылғыдай, артық контурингісіз, айқын сызықты табиғи
қастар трендіде. Бастысы олар күтімді және жинақы болуы
керек.
Ерінге келсек, бейтарап түс сәнді. Жеңіл күңгірттеу немесе
барынша ерін түсіне жақын түске тоқталыңыз.
Көзге інжу, жапсырмалы моншақ немесе жылтырақ жабыстыру — кешкі макияж үшін тамаша нұсқа. Көз бұрышына
немесе аса әсерлі болуы үшін үстіңгі қабат контурымен нүктелер салып қоюға болады.
Асыққандарға керемет кеңес — мономакияж. Бұл бір ғана
құралмен, мысалы, далаппен жасалатын макияж. Ерінге, қабаққа немесе бетке жағуға болады.

ХАЙЛАЙТЕР HYPER REAL
GLOW DUO, MAC

ТУШЬ
LANCÔME
GRANDIOSE,
MON AMIE

РУМЯНА DIOR, MON AMIE

ПОМАДА GUERLAIN, MON AMIE

ТЕНИ CHANEL, MON AMIE

ПАЛЕТКА ТЕНЕЙ, MAC
ПАЛЕТКА ТЕНЕЙ, MAC
БЛЕСК
ДЛЯ ГУБ,
YVES ROCHER

ТУШЬ CHANEL, MON AMIE

ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА
TOUCHE ÉCLAT
YVES SAINT LAURENT,
MON AMIE

Очень нежно и уместно в новогоднюю ночь сделать акцент
тенями на внутреннем уголке глаза. Выбирайте тени с эффектом мерцания преимущественно светлых палитр. Нежный и приятный нюдовый макияж можно дополнить золотистыми тенями с эффектом металлик.
Очень важно не забывать про брови. В 2022, как и в уходящем году, тренд на естественные брови без излишнего контуринга и четких линий. Главное — они должны быть ухоженными и аккуратно уложенными.
Что касается губ, то в моде нейтральный цвет. Остановитесь
на легком полупрозрачном или максимально приближенном к оттенку губ тоне.
Жемчуг, россыпь страз или блесток на глазах — отличный
вариант для вечернего макияжа. Можно поставить точки
в уголках глаз или нанести по контуру верхнего века для
большего эффекта.
Отличный совет для тех, кто торопится — мономакияж. Это
макияж всего одним средством, например, помадой. Нанесите на губы, веки или в качестве румян.
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ЖАҢА ЖЫЛДЫҚ ШАШ СӘНДЕУ
ЖӘНЕ БАСТЫ МЕРЕКЕНІ ҚАРСЫ
АЛУҒА ДАЙЫНДЫҚ
ПРАЗДНИЧНАЯ УКЛАДКА КАК В
САЛОНЕ: ЛУЧШИЕ СРЕДСТВА
Желтоқсан — ашық бояну және
шашты әдемі сәндеу кезеңі!
Жаңа жылдық жақсы шаш сәндеу үшін салонға бару міндетті
емес. Бүл үшін шамалы дағды
мен арнайы құралдар жеткілікті.
ТЕРМОЗАЩИТА OSIS, MAGNUM
КОНДИЦИОНЕР
«АРОМАКОЛОГИЯ»,
LOCCITANE

ТЕРМОЗАЩИТА
GOT2BE,
MAGNUM

МУСС TRESEMMÉ TOUCHABLE
HOLD, MON AMIE

Декабрь — пора яркого макияжа и красивых укладок! Чтобы
сделать хорошую новогоднюю
прическу, совсем не обязательно идти в салон. Достаточно
лишь немного навыков и специальных средств.

ГЕЛЬ С ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ PALMERS,
MON AMIE

СЫВОРОТКА
ДЛЯ БЛЕСКА
PALMERS,
MON AMIE

ЛАК
SCHWARZKOPF,
MAGNUM

ЛАК ДЛЯ
ТОНКИХ ВОЛОС
SYOSS MAX,
MAGNUM
СПРЕЙ-БЛЕСК
ДЛЯ ВОЛОС,
YVES ROCHER

МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПУДРА
OSIS DUST IT, MON AMIE

1-кезең. Дайындық
Сәнделген шаш беріктігінің құпиясы
— таза шаш. Осы кезеңге көп назар
аударыңыз. Жақсы көлем немесе
берік бұйраланған шаш қаласаңыз,
шашты ауырлатпайтын шайғышты
таңдаңыз. Толық кептіру кезеңінің
алдында термо қорғанысты қолдануды ұмытпаңыз. Ол жылуды біркелкі тарата отырып, шаш қабыршақтарын «жабады». Одан кейін көлем
беретін кезең. Шаштың түбіне себетін стайлинг-опа немесе көлем
беретін спрей жақсы келеді.

МАТОВЫЙ ВОСК MATT
CLAY WAX, MON AMIE

БЛЕСК ГЕЛЬ-ВОСК TAFT,

MAGNUM
2-кезең. Шашты сәндеу
Шаш үлгісі ұзақ тұруы үшін, стилистер шашқа модельдеуге арналған
мусс жағады. Ол белгілі бір шаш
үлгісін жасамайды, алайда керекті
пішінді ұстап, сақтап қалуға көмектеседі. Мусс — бұйра бұрым жасау
үшін тамаша құрал. Сондай-ақ, арнайы балауызбен де шаш үлгісін
жасауға болады. Шашыңыздың тік
болғанын қаласаңыз, ұзына бойы
гель немесе тегістеуге арналған
спрей жағыңыз. Тамаша тегіс шаш
1
этап.
Подготовка үлгісіне ие боласыз!
Секрет стойкости укладки — чистые
волосы. Уделите этому этапу боль- 2 этап. Укладка
шое внимание. Чтобы получить хо- Чтобы локоны долго держались,
роший объем или стойкие локоны, стилисты наносят на длину мусс
используйте ополаскиватель, ко- для завивки. Он не создает кудри,
торый не утяжеляет волосы. Перед но помогает зафиксировать и сохраэтапом полного высыхания волос не нить нужную форму. А еще можно
забудьте использовать термозащи- смоделировать укладку с помощью
ту. Она «укрывает» чешуйки воло- специального воска. Если у вас гладса, равномерно распределяя тепло. кая прическа и нужно выпрямить
Далее время поработать с объемом. волосы, существуют гели или спреи
Отлично подойдут стайлинг-пудра для разглаживания. Идеальная глянили спрей для объема, которые цевая укладка обеспечена!
нужно нанести на корни.
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3-кезең. Аяқтау
Нәтижені
лакпен
қатайтыңыз.
Аса
мықты
қатайтқышы
барын таңдаңыз, алайда 15-20 см
қашықтықтан себіңіз. Және ең маңызды кезең — жарқырау! Шашыңызды жылтыратып, жібектей ету үшін
косметикалық май немесе жылтыры
бар стайлинг-спрей қолдануға болады. Әдемі сәнделген шашыңыздың
арқасында өзіңізді тамаша сезінетін
боласыз! Думанды мереке, жаңа
жылдық көңіл-күй тілейміз!
3 этап. Завершение
Фиксируйте укладку лаком. Выбирайте со сверхсильной фиксацией,
но наносите на расстоянии 15-20 см.
И самый важный этап — сияние!
Придать блеск и шелковистость волосам можно с помощью косметического масла или стайлинг-спрея
с блеском. Будьте яркой на вечеринке!

ЖАҢА ЖЫЛҒА ҮЙДІҢ ІШІН
ЕРТЕГІДЕЙ СӘНДЕЙМІЗ
MARWIN

SWAROVSKI

СОЗДАЕМ СКАЗОЧНЫЙ НОВОГОДНИЙ ИНТЕРЬЕР В ДОМЕ

Жаңа жылдық мерекелерге толғана дайындалу уақыты келе жатыр. Біз Жаңа жылды оның әрбір үйге ертегі сыйлайтын ерекше күйі үшін жақсы көреміз. Мереке көңілді, әрі уайымсыз өтуі үшін, оның әр тұсын
ескерген маңызды. Біз сіздер үшін осы бір сиқырлы
сезімді сезінудің ең қызықты идеяларын ұсынбақпыз.

Наступает волнующее время подготовки к новогодним праздникам. Мы любим Новый год за атмосферу
сказки, которую он несет с собой в каждый дом. Чтобы праздник прошел весело и беззаботно, важна каждая деталь. Мы вам подскажем самые интересные
идеи того, как приблизить это волшебное ощущение.

1-қадам. Жаңа жылды жаңа идеялармен, жаңа жоспарлармен қарсы алу бір ғанибет! Тек ойларды ғана емес,
қоршаған айналаңызды да тазартуға болады. Гардеробыңызға ревизия жасап, жинастырып қойыңыз, қажетсіз заттардан арылыңыз.
2-қадам. Салтанатты кештің басты иесі — үлпілдеген
әдемі шырша. Қазіргі таңда әшекейлер стилі өте көп,
сондықтан қиялыңызды шектемеңіз! Шыршаны кең тараған монодизайн стилінде сәндеуге болады. Немесе
классикалық қызыл-сары алтын стильді таңдауға болады. 2022-дегі өзекті түстер: күміс, қызыл, сары алтын,
көгілдір, пудра түстер.
ZARA HOME

ZARA HOME

ZARA HOME

MADAME COCO

MADAME COCO

EVIM

Шаг 1. Прекрасно встречать Новый год с новыми мыслями, новыми планами! Можно очистить не только
мысли, но и окружающее пространство. Проведите ревизию гардероба и генеральную уборку, избавьтесь от
ненужных вещей.
Шаг 2. Главный виновник торжества — красивая пышная ель. Стилей украшения сейчас — бесчисленное
множество, не ограничивайтесь фантазией! Можно
украсить ель в популярном стиле монодизайн. Это
одинаковые по форме игрушки в определенном оттенке. А можно отдать предпочтение классическому
красно-золотому стилю. Актуальные цвета 2022: серебряный, красный, золотой, голубой, пудровый.

ZARA HOME

ZARA HOME

3-қадам. Жаңа жылдық көңіл-күйді әр жерде жанып
тұрған гирляндалар сияқты ештеңе көтере алмасы
анық. Оларды шкаф есіктеріне, терезеге немесе кереует басына іліп қойыңыз. Гирляндалар немесе майшамның әлсіз жарығы кешкұрым үйді бір ерекше жайлы
күйге бөлейді. Алауошақ алдында жылынуға немесе
майшамның әлсіз жарығын бақылауға болады.

ZARA HOME

Шаг 3. Ничто так не поднимает новогоднее настроение, как горящие повсюду гирлянды. Размещайте их на
дверях шкафов, окнах или у изголовья кровати. Мягкий
свет от гирлянд или свечи придает вечером дому особый шарм и уют. Грейтесь у камина или наблюдайте за
мягким светом свечи.
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4-қадам. Мерекенің ерекше көңіл-күйін жаңа жылдық
әшекейлер тудырады. Кіре берістегі есікке шырша
шеңберін іліп, үйді ленталармен безендіріп, әр жерге
періште, бұғы, қар бүршігі немесе сиқырлы ертегі кейіпкерлерінің мүсіндерін қоюға болады. Ашық сөрелерді
әшекей бұтақтармен безендіріп қойыңыз.
5-қадам. Мереке бөлшектерден сезіледі! Әр ұсақ-түйек
көңіліңізді көтеруі мүмкін. Аспаздық өнеріңізді танытыңыз және ас үйіне мерекелік дастарқан төсеп немесе
сәнді майлықтар қойып, шабыттаныңыз. Жаңа жыл күн
сайын ұйқыдан тұра салысымен сезілсін. Жаңа жылдық
сарындағы жұмсақ төсек жабдығы сізді әр таңда және
әр кеште қуантатын болады.
6-қадам. Сіздің үйіңіздің іші жаңа жылдық әшекейлермен жарқырай түссін! Қонақтар отыратын жерге міндетті түрде көңіл бөліңіз. Үстелді ертегі кейіпкерлерінің
мүсіндері, майшамдар немесе жаңа үзілген шырша
бұтағымен безендіріңіз.
7-қадам. Жаңа жыл дегеніміз, бұл — әрине, хош иістер!
Мандарин салынған вазалар қойыңыз, печенье, апельсин, даршын, кофе дәндері, зімбір иісті хош иіс диффузорларын алыңыз. Жаңа жылыңыз дәмді болары сөзсіз!
ZARA HOME

MARWIN

MARWIN

EVIM

SWAROVSKI

ZARA HOME

Шаг 4. Особое настроение праздника создает новогодний декор. Можно повесить на входную дверь еловый венок, украсить дом лентами, расставить фигурки
ангелочков, оленей, снежинок или героев волшебных
сказок. С помощью декоративных веточек оформите
открытые полки.
Шаг 5. Праздник проявляется в деталях! Каждая мелочь может поднять настроение. Создавайте кулинарные шедевры и вдохновляйтесь, украсив кухню
праздничной скатертью или постелив декоративные
салфетки. Пусть Новый год ощущается каждый день с
самого пробуждения. Мягкое постельное белье с новогодними мотивами будет радовать каждое утро и
каждый вечер.
Шаг 6. Пусть весь ваш дом сверкает новогодними красками! Обязательно уделите внимание зоне, где соберутся гости. Декорируйте стол фигурками сказочных
героев, свечами или свежей еловой ветвью.
Шаг 7. Новый год — это, конечно же, запахи! Расставьте
вазы с мандаринами, приобретите аромадиффузоры с
ароматами печенья, апельсинов, корицы, кофейных зерен, имбиря. Вкусный Новый год обеспечен!
MARWIN

MARWIN

MARWIN

Жаңа жылға ZARA HOME, MADAME COCO, LUX HOME,
MARWIN, SWAROVSKI, EVIM, MINISO, DK, SULPAK,
ALSER, «Детский мир» дүкендерімізбен бірге дайындалуыңызға болады.

Подготовиться к Новому году вы можете вместе
с нашими магазинами ZARA HOME, MADAME COCO,
LUX HOME, MARWIN, SWAROVSKI, EVIM, MINISO, DK,
SULPAK, ALSER, «Детский мир».
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Жаңа жылдық ырымдар — сүйікті мерекенің бір
бөлігі. Олар жаңа жылды сиқырлы және қиялды
көңіл-күймен қарсы алуға көмектеседі. Басқа елдерде қандай ырымдар бар екенін біліп жүріңіздер,
қолданыңыздар!
Қытай. Тілегіңіз орындалуы үшін, оны қағазға жазып, қағаздан жасалған, мүмкіндігінше, түсі қызыл
шамға байлап, көкке ұшыру керек.
АҚШ. Жыл сайын Нью-Йорктағы Таймс-сквер
алаңында мыңдаған адам жиналып, 23 метрлік биіктіктен шардың түсуін күтеді. Оның түсуінің соңғы 10
секундында барлығы тілектерін айтады.
Ресей. Ең кең тараған дәстүр — бұл парақшаға тілегіңді жазу. Куранттар соғылғанда, парақшаны шампан құйылған фужер үстінде өртейді де, оның күлі
фужерге түскен соң, ішеді.
Испания. Сағат соғылып жатқанда, 12 жүзімді жеп үлгеру керек, сонда осы жылы барлық тілектер орындалады.
Германия. Тілек орындалуы үшін, онымен бірге Жаңа
жылға секіру керек. Куранттар соғылғанда, немістер
бүкіл отбасымен орындықтарға шығады да, тілектерін айтып, көңілді дауыспен жерге секіреді.
Франция. Жаңа жыл кешінде үй иесі ішінде бір бұршағы бар бәліш пісіреді. Бұршақ кімге түссе, сол
«бұршақ патшасы» аталады да, жаңа жылда дәл осы
адамның тілектері орындалады.
Бразилия. Жаңа жылда барлығы жағаға жиналып,
салютты тамашалаған соң, тілек орындалуы үшін,
теңізге гүл лақтырады.
Сіздің көптен ойлап жүрген тілектеріңіз орындалып, жаңа жыл алдындағы көңіл-күйіңіз көтеріңкі
болсын!

Новогодние приметы — одна из составляющих
любимого праздника. Они помогают с настроением волшебства и фантазии встретить наступающий год. А какие приметы есть в других странах,
узнавайте и применяйте!
Китай. Чтобы ваше желание исполнилось, нужно
написать его на бумажке, привязать к бумажному
фонарику, желательно красному, и отпустить в небо.
США. Каждый год тысячи людей собираются на
площади Таймс-сквер в Нью-Йорке и ждут, когда с
23-метровой высоты опустится шар. В последние 10
секунд его опускания все загадывают желания.
Россия. Самая известная традиция — это написать
желание на листочек. Под бой курантов лист поджигается над фужером с шампанским, пепел ссыпается в фужер и выпивается.
Испания. Пока бьют часы необходимо успеть проглотить 12 виноградин, тогда исполнятся все заветные желания в этом году.
Германия. Чтобы желание сбылось, нужно впрыгнуть с ним в Новый год. Под бой курантов немцы
всей семьей забираются на стулья, загадывают желания и с веселыми возгласами прыгают вниз.
Франция. В новогодний вечер хозяйка выпекает пирог с одним бобом. Тот, кто вытянет кусочек, становится «бобовым королем», и именно у него исполнятся желания в новом году.
Бразилия. В Новый год все собираются на берегу,
смотрят праздничный салют, а затем бросают цветы
в море, чтобы желание исполнилось.
Желаем вам исполнения ваших заветных желаний
и отличного предновогоднего настроения!
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БА Л А Л А Р ҒА БА Қ Ы Т С Ы Й Л А —
W I S H T R E E ЖО БАС Ы Н А Қ АТ Ы С
ПОДАРИ СЧАСТЬЕ ДЕТЯМ — УЧАСТВУЙ В ПРОЕКТЕ WISH TREE
Wish Tree, немесе «Армандар ағашы» — бұл «Хан Ша- Wish Tree, или «Дерево желаний» — это благотвотыр» СОО-ның әр келушісі қатыса алатын қайырым- рительный проект, в котором может принять учадылық жобасы.
стие каждый посетитель ТРЦ «Хан Шатыр».
Жоба аясында кімге жәрдем көрсетіледі?
Кому в рамках проекта оказывается помощь?
«Наследие» ҚҚ мен «Батыр» ҚҚ-дағы дамуында ерек- Детям с особенностями развития из ОО «Наследие» и
шеліктері бар балаларға.
ОО «Батыр».
Конверттерде не бар?
Что находится в конвертах?
Конверттерде балалардың арман-тілектері жазылған, В конвертах написаны желания детей, а именно то, в
яғни баланың мұқтаж болған нәрсесі.
чем нуждается ребенок.
Қандай армандар жазылған?
Какие желания указаны?
Бұл бірінші қажеттілік заттары: киім, аяқкиім, дамы- Это предметы первой необходимости: одежда, обувь,
тушы ойыншықтар.
развивающие игрушки.
Сома бойынша шектеулер бар ма?
Есть ли ограничения по сумме?
Иә. Әр арманның құны 30 000 теңгеден аспайды.
Да. Стоимость каждого желания не превышает 30 000
Жобаға қалай қатысуға болады?
тенге.
Ағаштан конвертті алып, сыйлықты даярлау керек. Оны Как принять участие в проекте?
хатта көрсетілген мекенжайға барып, жеке табыстауға Взять конверт с дерева и подготовить подарок. Его
немесе бұл миссияны біздің маманға сеніп тапсыруға можно вручить лично по указанному в письме адресу
болады. Сонымен бірге, жанында тұрған қайырым- или доверить эту миссию нашему специалисту. Также
дылық құтысына кез келген соманы салу арқылы жәр- можно оказать помощь, пожертвовав любую сумму в
дем көрсетуге болады.
благотворительный бокс рядом.
Армандарды орындау арқылы басқаларға жәрдем Исполняйте мечты и помогайте другим!
беріңіз!
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К Е Й І П К Е РЛ Е Р І М І З ХА Н БА Л А ЖӘ Н Е
Х А Н Ш А Й Ы М М Е Н ТА Н Ы С БОЛ Ы Ң Ы З Д А Р !
ЗНАКОМЬТЕСЬ С ГЕРОЯМИ ХАНБАЛА И ХАНШАЙЫМ!
Әр демалыс сайын Ханбала мен Ханшайым балалармен кездесіп, оларға аттракционның купондарын тегін таратады! Аттракциондарда ойнау үшін,
бар жоғы сенбі немесе жексенбі күндері балалар
іс-шараларына келу керек.
Ханбала мен Ханшайым — шалғай планетадан
келген ерекше қонақтар. Ғарышта саяхаттап жүріп,
олар әдемі әрі жарқыраған Жер планетасын көріп
қалады. Жерге түскен Ханбала мен Ханшайым
тамаша ғажап табиғатқа қарап тамсанды: алып
таулар, көгілдір көлдер, ерекше шатқалдар мен
үңгірлер. Оларды жануарлар мен өсімдіктердің
алуан түрлілігі таңқалдырды. Және олар адамдардың мейірімділігіне қайран қалды! Жер бетінде
өмір сүру неткен ғажап! Оларды құшақ жая қарсы
алғандықтан, Ханбала мен Ханшайым осында бір
жола қалуға бел буды.
Өз үйлері ретінде олар «Хан Шатырды» таңдады,
өйткені біздің сауда-ойын-сауық орталығымыз
оларға кең, жарық және жасылы жайқалған өз
туған жерлерін еске салады. Ендігі олардың миссиясы — балаларға қуаныш сыйлау, сондай-ақ сауда
орталығын бақытты күлкіге толтыру.
Сіздерді біздің кейіпкерлерімізбен танысуға және
Fame City балалық елін тамашалауға шақырамыз!
Каждые выходные Ханбала и Ханшайым встречаются с детьми и дарят бесплатные купоны на аттракционы! А чтобы прокатиться на аттракционах,
всего лишь нужно прийти на детские мероприятия в субботу или воскресенье.
Ханбала и Ханшайым — необычные гости с далекой планеты. Путешествуя по Вселенной, они
увидели красивую и яркую планету Земля. Приземлившись, они были впечатлены великолепными горами, голубыми водами озер, необычными
ущельями и пещерами. Их поразило многообразие животных и растений. А еще они изумились
доброте людских сердец. Как же красиво и интересно жить на Земле! Их так тепло встретили, что
Ханбала и Ханшайым решили остаться навсегда.
Своим домом они выбрали «Хан Шатыр», потому
что наш торгово-развлекательный центр напоминает им родные места, где очень светло, просторно и зелено. Теперь их миссия — дарить радость
детям, а еще наполнять торговый центр счастливыми улыбками. Мы приглашаем в гости познакомиться с нашими героями и посетить страну детства Fame City!

29

SKY BEACH CLUB — ЖАЛЫНДЫ КЕШТЕР
МЕН ЖАЙЛЫ ОТБАСЫЛЫҚ МЕРЕКЕЛЕР
SKY BEACH CLUB — ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ
И УЮТНЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Sky Beach Club — бұл жылдың кез келген мезгілінде
сізді жазғы демалыстар, күн шуағы мен шаттық
еліне түсіретін таңғажайып жылулық пен рахат
әлемі. Біздің жағажай клубымыз — әркім өзіне лайығын таба алатын ең керемет жер.
Sky Beach Club-та сіз:
1. Отбасыңызбен тамаша күн кешіресіз, демаласыз,
құмды жағажайда босаңсып не балалармен суда ойнай аласыз.
2. Пальмалар арасында, құм мен суда, құдды бір курортты аралда жүргендей, романтикалық кездесу ұйымдастырасыз.
3. Туған күніңізді құрбыларыңыздың ортасында
жарқын және естен кетпестей өткізе аласыз.
4. Әріптестеріңізбен ерекше жаңа жылдық кеш өткізесіз.
5. Үйлену салтанатын немесе коктейль және музыкамен көңілді қызойнақ жасайсыз.
6. Балаға оның туған күнін ойындар, байқаулар, аниматорлар және тортпен атап өту кезіндегі бақытты
сәттерді сыйлайсыз.
Sky Beach Club — сізге туыстарыңыз және достарыңызбен өткізген кездесулерден шаттық пен қуаныш сәттерін сыйлайтын жағажай клубы. Сізді қарлы күндері
5-қабатта орналасқан клубымызға жылынуға шақырамыз. Sky Beach Club күн сайын сағат 10:00-ден 21:00-ге
дейін ашық.

Sky Beach Club — это удивительный мир тепла и наслаждения, который в любое время года погрузит
вас в страну летних отпусков, солнца и веселья. Наш
пляжный клуб — лучшее место, в котором каждый
найдет себе занятие по душе.

В Sky Beach Club вы:
1. Сможете провести великолепный день с семьей,
отдохнуть, расслабиться на песчаном пляже или поиграть в водные игры с детьми.
2. Организуете романтичное свидание среди пальм,
песка и воды, как будто находитесь на курортных
островах.
3. Отметите ярко и незабываемо свой день рождения
в компании друзей.
4. Проведете самую необычную новогоднюю вечеринку с коллегами.
5. Устроите свадебное мероприятие или веселый девичник с коктейлями и музыкой.
6. Подарите счастливые моменты от празднования
детского дня рождения с играми, конкурсами, аниматорами и тортом.
Sky Beach Club — пляжный клуб, который подарит вам
моменты радости и веселья от встреч с родными и
друзьями. Приглашаем вас согреваться в снежные дни
в наш клуб, который находится на 5 этаже. Sky Beach
Club открыт ежедневно с 10:00 до 21:00.
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«МИЛЛИОН ЖӘНЕ IPHONE»
БІРІНШІ ҰТЫСЫНЫҢ ЖЕҢІМПАЗДАРЫ
ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВОГО РОЗЫГРЫША «МИЛЛИОН И IPHONE»
9 қарашада Instagram тікелей эфирінде @khanshatyr
парақшасында «Миллион және iPhone» науқанының
бірінші онлайн ұтысы ойнатылды! Біз жүлделердің
бақытты иелерімен таныс болдық!
№011739 купонның иесі
Серкебаев Азат «Хан Шатыр» СОО-да сауда жасауға бір миллион теңге ұтып алды! №010352
купон иесі Әнуарбекова
Назерке SULPAK атынан
iPhone 13 алды! Жеңімпаздарымызды
шын
жүректен құттықтаймыз!
Біз жеңімпаздарымызбен
олардың ұтыс кезіндегі
эмоциялары және қатысуға қалай бел буғандары
туралы сұхбаттастық.

9 ноября в прямом эфире Instagram на странице
@khanshatyr состоялся первый онлайн-розыгрыш
акции «Миллион и iPhone»! Мы узнали имена счастливых обладателей призов!

Серкебаев Азат с купоном
№011739 выиграл один
миллион тенге на шопинг в ТРЦ «Хан Шатыр»!
Ануарбекова Назерке, купон №010352, получила
iPhone 13 от SULPAK! От
души поздравляем наших
победителей! Мы решили побеседовать с победителями и узнать, какие
эмоции их переполняли
во время выигрыша и как
они решились поучаствовать.

Азат: «Мен науқанның
жеңімпазы атанғаныма өте
қуаныштымын. Бұл менің
«Хан Шатыр» ұтыстарына
алғашқы қатысуым емес
және үнемі ұтамын деп
үміттенетінмін. Бақытыма
орай, бұл жолы кездейсоқ
менің купоным шықты!
Біз отбасымызбен «Детский мир» дүкенінен және
CLIMBER-ден сыртқы киім
алғанбыз. Сегіз купонды
толтырдық, соның біреуі
ұтысты болып шықты. Енді
үйге арналған тұрмыс техникасы мен гаджеттер алуды жоспарлап отырмын.
Ұйымдастырушыларға үлкен алғыс! Енді үнемі қатысатын боламын».
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Азат: «Мне очень приятно, что я стал победителем акции. Я не первый
раз участвую в розыгрышах от «Хан Шатыр» и
все время надеялся, что
выиграю. По счастливой
случайности в этот раз
достали мой купон! Мы с
семьей покупали одежду
в «Детском мире» и верхнюю одежду в CLIMBER.
Оформили восемь купонов, один из них и оказался выигрышным. Теперь планирую купить
бытовую технику для
дома и гаджеты. Спасибо
большое организаторам!
Буду теперь все время
участвовать».

Назерке: «Мен «Хан Шатыр» ұтысына бірінші рет
қатысуым, бұндай мүмкіндік жайында Instagram
арқылы білдім. «Хан Шатырда» балалар киімін сатып
алып жатып, осы мүмкіндік
есіме түсті. Маған промоутерлер кеңес берген соң,
екі купонды толтырдым.
Эфирді қараймын деп ойлағанмын, алайда ұмытып
кетіппін. Кешке жүргізуші
телефон соқты. Ұтамын
деп ойламадым! Сенбедім,
содан барып есепті қарадым. Мен iPhone 13 қатты қалағанмын, міне, оны
ұтып алдым!»
Сіздердің
әрқайсыңыз
iPhone 13 бақытты иесі
бола аласыз немесе өзіңізді
«Хан Шатыр» СОО-да тұтас
бір миллион теңгеге сауда
жасау мүмкіндігімен қуанта аласыз!
«Хан Шатыр» дүкендерін
аралап жүріп, сіз «Миллион және iPhone» науқанының қатысушысы бола
аласыз. Бір күнде 20 000
теңгеге сауда жасай отырып, тауар чектерін атриумдағы купон берілетін
орында көрсетіп, купон
толтырсаңыз жеткілікті. Купон неғұрлым көп болса,
ұту мүмкіндігі соғұрлым
артады! Лототрон ай сайын жаңартылады.
Негізгі жүлделердің ұтысынан басқа, біз серіктестеріміз атынан да сыйлықтар тарту етеміз! Instagram
тікелей эфирінде @khanshatyr парақшасындағы әрбір
көрермен науқанға қатысып қатыспауына қарамастан,
жүлде ұтып ала алады. Ұтыстарды мұқият бақылап,
викторинаға қатысыңыздар. Біз бұдан бұрын да «ЭПЛ.
ДАЙМОНД», SWAROVSKI, REBECCA, NEW BALANCE,
YVES ROCHER, LUCHI, CHAPLIN CINEMAS KHAN SHATYR,
TUTTI FRUTTI, COFFEE BOOM, BAGFORUS бренділері
атынан сыйлықтар ойнаттық.
Келесі ұтыс 7 желтоқсанда Instagram тікелей эфирінде
«Хан Шатыр» СОО-ның @khanshatyr ресми парақшасында ойнатылады. Баршаңызға сәттілік тілейміз!

Назерке: «Я впервые участвовала в розыгрыше от
«Хан Шатыр», а узнала
о такой возможности в
Instagram. Когда покупала
детскую одежду в «Хан
Шатыр», вспомнила о такой возможности. Меня
проконсультировали промоутеры, заполнила два
купона. Сначала хотела
смотреть эфир, но потом
забыла. Вечером раздался звонок ведущего. Не
ожидала, что я выиграю!
Не поверила, а затем
уже посмотрела отчет. Я
очень хотела iPhone 13 и
вот, выиграла!»
Каждый из вас может
стать счастливым обладателем iPhone 13 или порадовать себя покупками
в «Хан Шатыр» на целый
миллион тенге!
Прогуливаясь и совершая
покупки в магазинах «Хан
Шатыр», вы можете стать
участником акции «Миллион и iPhone». Достаточно лишь предоставить
чеки с покупок на сумму
20 000 тенге за один день
на промостойке в атриуме и оформить купоны.
Чем больше купонов,
тем больше шансов! Лототрон обновляется каждый месяц.
Помимо розыгрыша основных призов, мы дарим подарки от наших партнеров! Каждый зритель прямого
эфира на странице Instagram @khanshatyr может выиграть приз, независимо от участия в акции. Внимательно следите за розыгрышами и участвуйте в викторине. Мы уже разыграли подарки от брендов «ЭПЛ.
ДАЙМОНД», SWAROVSKI, REBECCA, NEW BALANCE,
YVES ROCHER, LUCHI, CHAPLIN CINEMAS KHAN SHATYR,
TUTTI FRUTTI, COFFEE BOOM, BAGFORUS.
Следующий розыгрыш пройдет 7 декабря в прямом
эфире Instagram на официальной странице ТРЦ «Хан
Шатыр» @khanshatyr. Желаем всем удачи!
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«Х А Н Ш АТ Ы РД А » FAS H I O N - Д Е М А Л Ы С ТА Р :
Ж А Ң А ТО П ТА М А Л А РД Ы Ң СӘ Н КӨ Р С Е Т І Л І М І
FASHION-ВЫХОДНЫЕ В «ХАН ШАТЫР»:
МОДНЫЙ ПОКАЗ НОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ
20 және 21 қарашада «Хан Шатыр» СОО-да 2022 қыс
маусымындағы ересектер мен балалар топтамаларының керемет сән көрсетілімі өтті! Екі күнде подиумда
әлемге танымал бренділердің 24 дүкені өз топтамаларын көрсетті. Балалар топтамаларын KOTON, LC
WAIKIKI KIDS, ORCHESTRA, «ДЕТСКИЙ МИР», DEFACTO,
MONSOON, OSTIN KIDS бренділері ұсынды. Балаларға
арналған топтамаларда 2022 жылы жоғары технологиялық және футуристикалық маталарды қолдану айтарлықтай кеңінен таралу үрдісі сақталып отыр. Балалар
сән үлгілерінде тағы да көп қабатты бейнелер өзекті.
Өткен маусымдарға қарағанда, оверсайз ұстамды, ал
көлем діттелген болып отыр. 2022 жылы балалар гардеробындағы өзекті түстер: шабдалы түсі, нәзік қызғылт
және айвори түс. Бейнелерге нәзіктік беретін бөлшектер: желбіреуіштер, қосетектер, шашақтар, үлдір, түрлі
түсті кесте.

20 и 21 ноября в ТРЦ «Хан Шатыр» состоялся грандиозный модный показ взрослых и детских коллекций
сезона зима 2022! За два дня на подиуме свои коллекции показали 24 магазина всемирно известных брендов. Детские коллекции были представлены брендами KOTON, LC WAIKIKI KIDS, ORCHESTRA, «ДЕТСКИЙ
МИР», DEFACTO, MONSOON, OSTIN KIDS. В коллекциях
для детей в 2022 году остается довольно популярным
трендом использование высокотехнологичной и футуристической ткани. В детской моде снова актуальны
многослойные образы. В отличие от прошлых сезонов,
оверсайз становится сдержанным, а объем — акцентированным. Актуальные цвета в детском гардеробе на
2022 год: персиковый, нежно-розовый и цвет айвори.
Нежности образам добавляют детали: рюши, воланы,
ажур, бахрома, цветная вышивка.
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21 қарашада ересектер көрсетілімін танымал сыртқы
киім бренді — ЕSTIMO ашты. Сондай-ақ, ерлер мен
әйелдерге арналған стильді қысқы бейнелерді MARC
O’POLO бренді ұсынды. Биыл өз топтамаларымен испандық бренділер ZARA, STRADIVARIUS және BERSHKA
шықты. Базалық гардероб пен күнделікті стиль жаңалықтарымен LC WAIKIKI, KOTON, NEW YORKER, DEFACTO
бренділері таныстырды. GUESS және TOMMY HILFIGER
батыл және стильді бейнелермен қуантса, MANGO,
MOTIVI және MEXX талғампаз, әрі ерекше қиыстыру
амалдарын ұсынды. Ат спортының эстетикасынан ләззат алуды US POLO ASSN американдық бренді ұсынды.
Британдық бренд MONSOON серуендеуге арналған
сәнді және ыңғайлы әйелдер бейнелерін көрсетті. Минимализм мен қарапайым пішім сұлулығына LACOSTE
бренді айрықша назар аудартты. ARMANI EXCHANGE,
CALVIN KLEIN JEANS бренділері спортшик стиліндегі жарқын бейнелерді көрсетті. ALTINYILDIZ CLASSICS
және CLIMBER дүкендері іскер стильдегі киім топтамаларымен қуантты. Барлық бейнелерді стилист Ольга
Абельдинова құрастырды.

Взрослый показ 21 ноября открыл известный бренд
верхней одежды ЕSTIMO. Также стильные зимние образы для мужчин и женщин представил бренд MARC O
‘POLO. В этом году выступили со своими коллекциями
испанские бренды ZARA, STRADIVARIUS и BERSHKA. С
новинками базового гардероба и повседневного стиля нас познакомили бренды LC WAIKIKI, KOTON, NEW
YORKER, DEFACTO. GUESS и TOMMY HILFIGER порадовали дерзкими и стильными образами, а MANGO,
MOTIVI и MEXX представили изысканные и необычные
комбинации. Насладиться эстетикой конного спорта
предложил американский бренд US POLO ASSN. Британский бренд MONSOON показал элегантные и комфортные женские образы для прогулок. Красоту минимализма и простого кроя подчеркнул бренд LACOSTE.
Яркие образы в стиле спортшик продемонстрировали
бренды ARMANI EXCHANGE, CALVIN KLEIN JEANS. Коллекциями деловой одежды нас порадовали магазины
ALTINYILDIZ CLASSICS и CLIMBER. Все образы были составлены стилистом Ольгой Абельдиновой.
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ЗАМЕТКИ О ТРÖ «ХАН ШАТЫР»

«ХАН ШАТЫР» СОО ТУРАЛЫ ЖАЗБАЛАР

Біз Шымкенттен келдік. Елордамызды аралап, көрнекі
жерлерді тамашалап және әлбетте, «Хан Шатыр» СОО-на кіреміз деп шештік. Кіргеніміз жаңа, соның өзінде
әсерге толымыз. Бұл үлкен және әдемі сауда орталығы
екен!
Мы приехали из города Шымкент. Решили прогуляться по столице, посмотреть на достопримечательности
и, конечно, посетить ТРЦ «Хан Шатыр». Мы только зашли, но уже впечатлены. Это большой и красивый торговый центр!

Беркут, Анарбай,
Бахтияр, Майра

Мен жақын жерде тұрамын, мен үшін «Хан Шатырға»
келген ыңғайлы. Мұнда барлық дүкендер бар. ZARA, LC
WAIKIKI, INTERTOP заттарын ұнатамын. COFFEE BOOMға тамақтануға кіремін, онда дәмді, әрі арзан. Балалармен «Монорельсте» сырғанаймыз — өте жақсы
аттракцион. Тағы мұнда киноға келеміз.

Ажар

Я живу неподалеку, и мне очень удобно приезжать в
«Хан Шатыр». Здесь есть все магазины. Люблю ассортимент в ZARA, LC WAIKIKI, INTERTOP. Перекусить захожу в COFFEE BOOM, там вкусно и недорого. Катаемся с
детьми на «Монорельсе» — очень хороший аттракцион. И в кино приходим сюда.

Біз серуендеп, дүкендердегі жаңа топтамаларды қарап
қайтайық дегенбіз. Бұл үшін «Хан Шатырды» таңдадық,
өйткені бұл өте үлкен және іші жайлы сауда орталығы.
Өзімізі үшін LC WAIKIKI және GRAZIE дүкендерін атап
кете аламыз. Бір күні «Мұнараға» да мінгенбіз, өте әсерлі еді! Ал аспаз жағынан KFC мен BURGER KING ұнайды.
Нам захотелось погулять и посмотреть на новые коллекции в магазинах. Выбрали «Хан Шатыр», потому что
это очень большой и уютный торговый центр. Для себя
можем отметить магазины LC WAIKIKI и GRAZIE. Однажды прокатились на «Башне», очень было захватывающе! А кухня нравится в KFC и BURGER KING.

Балауса, Балнур

Бүгін демалатын күніміз еді, сондықтан қыдырып қайтайық дедік. Арнайы Fame City ойын аймағына қыздарымызды аттракциондарда ойнатайық деп келдік.
Сосын тағы мұнда сауда жасағанды ұнатамыз, балалар
үшін «Детский мир» дүкені жақсы. ZHEKA´S DONER
HOUSE пен OZYURT түрік мейрамханасының тағамдары дәмді.

Уалихан, Асем

У нас выходной день, поэтому мы решили погулять.
Пришли специально на игровую зону Fame City покатать дочерей на аттракционах. Еще нравится здесь
шопинг, для детей хороший магазин «Детский мир».
Вкусные блюда в ZHEKA´S DONER HOUSE и в турецком
ресторане OZYURT.
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#KHANSHATYR

@kassenova0511

@aruzhan505707

Сіздердің үздік суреттеріңіз
Life Time журналының беттерінде! Бізді Instagram-да
#khanshatyr хештегімен немесе
Khan Shatyr Entertainment Center
геолокациясымен белгілеңіздер.

@mika_shegetayeva

@medetkyzy_merei
@noni0394

Ваши лучшие фото на страницах журнала Life Time! Отмечайте нас в Instagram под хештегом
#khanshatyr или геолокацией Khan
Shatyr Entertainment Center.
@ailin.khasenova
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@dysha_01

@altusialmassovva

#KHANSHATYR

@juliakhukalenko

«ХАН ШАТЫРДАҒЫ»
ҚЫЗЫҚТАР
ИНТЕРЕСНОЕ В «ХАН ШАТЫР»
4 қарашада «Хан Шатыр» СОО-да
HALVA SARAYI тәттілер аралшығы
ашылды. Компания орта азия және
шығыс тәттілерін әзірлеу дәстүрлерін негізге ала отырып, ең технологиялық жабдықта экологиялық
таза табиғи халуа дайындайды.
Ыстық түрік халуасы мен ешкі
сүтінен жасалған балмұздақ үйлесімінің қайталанбас дәмін татып
көріңіздер. Орналасуы: 3-қабат.
Желтоқсан айында FLORMAR косметика дүкенінде «2+1» науқаны
жүреді! FLORMAR — бүкіл әлемге
танымал болған сәндік косметика шығаратын түрік бренді. Сатып
алушылардың үлкен ілтипатын бұл
бренд жоғары сапа мен қолжетімді
бағаның тамаша ара қатынасы арқасында жаулап алды. Бьюти-блогерлер арасында әсіресе қабақ далабы
кең тараған. Орналасуы: 1-қабат, сыртқы шеңбер.

В декабре в магазине косметики
FLORMAR действует акция «2+1»!
FLORMAR — это турецкий бренд
декоративной косметики, который
стал известен во всем мире. Большую любовь покупателей бренд
завоевал благодаря идеальному
соотношению: высокое качество по
доступной цене. Особой популярностью среди бьюти-блогеров пользуются тени. Расположение: 1 этаж,
внешний круг.
L’OCCITANE-де жаңа топтама пайда болды — дене күтіміне арналған
«Каритэ» желісінің лимиттелген
жаңа бұйымдары. Карите майы — ғасырлар бойы әйелдер әрі теріні, әрі
шашты нәрлендіріп, қорғау үшін қолданып келе жатқан тамаша косметикалық ингредиент. Жиынтықта дене
мен қолға арналған кремдер мен
лосьондар, ерінге бальзамдар, душқа
арналған сабын, крем бар — жаңа
жылға керемет сыйлық. Орналасуы:
1-қабат, бас кіру есігі қасында.

Жақындап қалған мерекелердің
қуанышын нағыз жаңа жылдық
кофе дәмі тамаша толықтырады.
STARBUCKS-тың мерекелік топтамасынан Белая Мокка Каштан Латте
кофесі нәзік, тәтті, хош иісті. Ол сізді
сергітіп, сол мезетте өзінің жағымды
хош иісімен баурап алады. Ол —қуаныш сыйлайтын нағыз жаңа жылдық
көңіл-күй таңбасы. Орналасуы: 1-қабат, ішкі шеңбер.

4 ноября в ТРЦ «Хан Шатыр» открылся новый островок сладостей
HALVA SARAYI. Компания берет за
основу традиции приготовления
среднеазиатских и восточных сладостей и производит на самом технологичном оборудовании экологически чистую натуральную халву.
Попробуйте неповторимый вкус сочетания горячей турецкой халвы с
мороженым из козьего молока. Расположение: 3 этаж.

Радость приближающихся праздников отлично дополнит вкус настоящего новогоднего кофе. Нежный,
сладкий, пряный — кофе Белая
Мокка Каштан Латте из праздничной коллекции STARBUCKS. Он будет бодрить и одновременно укутывать вас своим приятным ароматом.
Это настоящий символ новогоднего
настроения, который подарит радость. Расположение: 1 этаж, внутренний круг.
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В L’OCCITANE появилась новая коллекция — лимитированные новинки
линии по уходу за телом «Каритэ».
Масло карите — идеальный косметический ингредиент, который веками
используется женщинами для питания и защиты кожи и волос. В наборе
кремы и лосьоны для тела и рук, бальзамы для губ, мыло, крем для душа —
отличный новогодний подарок. Расположение: 1 этаж, у главного входа.

БҮ К І Л ӘЛ Е М Д І К B L AC K F R I DAY Ж А П П А Й САТ Ы Л Ы М Ы :
«Х А Н Ш АТ Ы РД А Н » Ж Е Ң І Л Д І К Т Е Р М Е Н С Ы Й Л Ы Қ ТА Р
ВСЕМИРНАЯ РАСПРОДАЖА BLACK FRIDAY:
СКИДКИ И ПОДАРКИ ОТ «ХАН ШАТЫР»

26 қарашада «Хан Шатыр» СОО-дағы барлық дүкен- 26 ноября во всех магазинах ТРЦ «Хан Шатыр» продерде дәстүрлі Black Friday жаппай сатылымы өтті. шла традиционная распродажа Black Friday. В этот
Бұл күні келушілер тауарды 80-90% дейінгі жеңілдік- день посетители могли приобрести товар со скидками
термен алып, Apple Mac Book Air 13 ойнатылған ұтыс до 80-90% и испытать удачу, поучаствовав в акции с
науқанына қатысып, бақтарын сынай алды!
розыгрышем Apple MacBook Air 13!
Instagram тікелей эфирінде @khanshatyr парақшасын- В прямом эфире Instagram на странице @khanshatyr
да біз жүлденің бақытты иесінің атын білдік, ол — Ша- мы узнали имя счастливой обладательницы приза —
база Разия, №01445 купон иесі. Құттықтаймыз! Жүл- Шабаза Разия, купон №01445. Поздравляем! Она подені алған соң, ол өзінің эмоциялары жайында бізбен делилась с нами своими эмоциями после получения
бөлісті:
приза:
«Мен науқанға екінші рет қатысып отырмын және «Я участвую в акции второй раз и очень надеялась,
ұтамын деп қатты үміттенгенмін. Сол күні SULPAK дү- что выиграю. В тот день купила телефон в магазине
кенінен телефон сатып алған едім. Купон толтыратын SULPAK. Проходила мимо промостойки и заинтересожерден өтіп бара жатып, науқанға қызыға кеттім. Ті- валась акцией. Я не смогла посмотреть прямой эфир,
келей эфирге қатыса алмадым, бірақ жүргізуші хабар- но когда мне позвонил ведущий, то сразу догадалась,
ласқанда, ұтқанымды бірден білдім. Қуаныштан есең- что я стала победительницей. Я была в приятном
гіреп қалдым. Бұрын ештеңе ұтып көрмеген едім, ал шоке. Раньше ничего не удавалось выиграть, а тут
енді, міне, бірден мынадай жүлде. Қуана қолданатын сразу такой приз. Буду с удовольствием пользоваться.
боламын. Рахмет және барлық қатысушыларға сәттілік Спасибо и желаю всем участникам удачи!»
тілеймін!»
Напоминаем, что каждый месяц в ТРЦ «Хан Шатыр»
«Хан Шатыр» СОО-да ай сайын сіз iPhone 13 иесі бола проходят розыгрыши акции, в которой вы сможете
алатын немесе тұтас бір миллион теңгеге сауда жа- стать счастливым обладателем iPhone 13 или порадосау мүмкіндігін ұтып ала алатын науқан ұтыстары өт- вать себя покупками на целый миллион тенге!
кізілетінін естеріңізге саламыз!
Для участия вам нужно:
Қатысу үшін сіз:
1. Совершить покупки на общую сумму 20 000 тенге за
1. «Хан Шатыр» СОО-дағы кез келген дүкенде бір күн- один день в любых магазинах ТРЦ «Хан Шатыр».
де жалпы сомасы 20 000 теңгеге сауда жасаңыз.
2. Получить купон участника на промостойке в атриу2. Атриумдағы купон берілетін орынға барып, қаты- ме. Чеки можно зарегистрировать за покупки, соверсушы купонын алыңыз. 10 қараша мен 7 желтоқсан шенные с 10 ноября по 7 декабря.
аралығында жасалған сауданың чектерін тіркеуге бо- 3. Ждать дня розыгрыша в прямом эфире Instagram
лады.
@khanshatyr.
3. Instagram тікелей эфирінде @khanshatyr парақша- Желаем удачных покупок!
сында ұтыс күнін күтіңіз.
Сіздерге сәтті сауда тілейміз!
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ТУРИЗМ

ЖАҢА ЖЫЛДЫҚ МЕРЕКЕЛЕРДІ
ӘМІРЛІКТЕРДІҢ КҮН ШУАҒЫНДА ӨТКІЗІҢІЗ
ПРОВЕДИТЕ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В СОЛНЕЧНЫХ ЭМИРАТАХ
Шыршаның жылтылдауы, сықырлаған аяз, аппақ ұлпа
қар және мерекелік қарбалас — бәріміз жақсы көретін
отбасы мерекесі — Жаңа жылды, әдетте, осылай елестетеміз. Елестетіңізші, жыл басын бір күнгей елде,
теңіз жағасында ыстық құм үстінде қарсы алудасыз.
Ең жақын адамдарыңызбен Жаңа жылды жайма шуақ
құмды елде қарсы ала отырып, өзіңізге жаңа эмоциялар
сезінуге мүмкіндік беріңіз.

Мерцание елки, ясные морозы, снежная погода и праздничная суета — таким мы привыкли видеть Новый год
— любимый семейный праздник. Представьте, что начало года вы встречаете в теплой стране, на горячем
песочке у моря. Позвольте себе испытать новые эмоции в кругу самых близких, встречая Новый год в жаркой
песчаной стране.

БАӘ астанасы Әбу-Даби қаласындағы Саадиат аралының ақ құмға оранған жағажайында ультра заманауи
Rixos Premium Saadiyat Island қонақүйі орналасқан.
Бұл — өзінің жағажайлық аумағы бар All-Inclusive AllExclusive концепциясындағы 5 жұлдызды курорттық
қонақүй. Әбу-Дабидың орталығынан 20 минутта орналасқан сарай-қонақүй әдемі безендірілген бөлмелердегі, Парсы шығанағына қарап тұратын люкстар мен
виллалардағы керемет демалыс сыйлайды. Сіздер үшін
толқынды бассейн, аквапарк, SPA, фитнес-орталық, балалар клубы, жеке жағажай, мейрамханалар мен барлар жұмыс істейді. Қонақүйдің жанында гольфке арналған алаң мен қонақүйден бірнеше минуттық жерде
қаланың көрікті жерлері бар.

В столице ОАЭ Абу-Даби, на белоснежных пляжах
острова Саадиат расположен великолепный ультрасовременный отель Rixos Premium Saadiyat Island. Это
5-звездочный курортный отель концепции All-Inclusive
All-Exclusive со своей пляжной территорией. Расположенный в 20 минутах от центра Абу-Даби, дворец-отель предложит вам роскошный отдых в элегантно
оформленных номерах, люксах и виллах с видом на
кристально голубые воды Персидского залива. Для
вас открыты волновой бассейн, аквапарк, SPA, фитнес-центр, детский клуб, частный пляж, рестораны и
бары. Рядом с отелем находится поле для гольфа и
«море» достопримечательностей в нескольких минутах езды от отеля.

40

Отель Rixos Premium Saadiyat Island

Пирамиды в Гизе

Шығыстың маржаны болып табылатын Дубай қаласындағы ең жылдам дамушы Jumeirah Beach Residence
ауданының қақ ортасында премиум санаттағы Rixos
Premium Dubai қонақүйі орналасқан. Қонақүй тарихи
салтанат пен заманауи дизайнды, жайлылық пен архитектуралық ұлылықты біріктірген. Парсы шығанағына
қарайтын 35 қабатты қонақүйдің ішінде салтанатты әрі
айрықша өмірге енесіз. Әлемнің таңдаулы тағамдары,
барлар, үлкен фитнес орталығы, спа орталығындағы
дәстүрлі түрік хамамы, ең әдемі жағажай. Rixos қонақүйлерімен стильді өмір сүру салтына еніп, жайлы
демалысты сезінесіз.

А в городе Дубай — жемчужине Востока, в самом
центре динамичного микрорайона Jumeirah Beach
Residence расположен прекрасный отель премиум-класса Rixos Premium Dubai, в котором объединили
историческую роскошь и современный дизайн, комфорт и архитектурное величие. Это 35-этажный отель
с видом на Персидский залив, который приблизит вас
к эксклюзивному и роскошному образу жизни. Изысканная мировая кухня, бары, большой фитнес-центр,
традиционный турецкий хаммам в SPA-центре, самый
фешенебельный пляж. С отелями Rixos вы прикоснетесь к стильному образу жизни и комфортному отдыху.
Отель Rixos Premium Dubai
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Rixos The Palm Dubai Hotel&Suites — жарты ай іспеттес
Пальма Джумейра аралында орналасуымен мақтана
алатын БАӘ-дегі әдемі қонақүй. Төбесінен жерге дейінгі
панорамалық терезелері арқылы Парсы шығанағының
көкшіл суын, Дубайдың жалтыраған көкжиегін, Пальма
Джумейраның сәулеті мен лагунасын тамашалауға болады. Мейрамханалар мен барлардың әртүрлілігі сізге
әлемнің ең таңдаулы тағамдарының дәмін татуға мүмкіндік сыйлайды. Диджейлер мен жанды дауыспен ән
салатын топтардың өнері, йога, теннис, жағажайдағы
волейбол, дайвинг, Rixy балалар клубы, түрік хамамы,
сауна, мұзды фонтан, джакузи және т.б. сіздің Rixos The
Palm Dubai Hotel&Suites қонақүйінде жайлы демалыс
өткізуіңізге арналған.

Rixos The Palm Dubai Hotel&Suites — роскошный отель
в ОАЭ, который может похвастаться самым захватывающим расположением на острове в виде полумесяца
Пальма Джумейра. Комфортные номера с панорамными окнами от потолка до пола открывают вид на лазурные воды Персидского залива, сверкающий горизонт
Дубая, лагуны и архитектуру самой Пальмы Джумейра. Разнообразие ресторанов и баров приблизит вас
к изысканным блюдам мировой кухни. Музыкальные
выступления диджеев и живой группы, йога, теннис,
пляжный волейбол, дайвинг, детский клуб Rixy, турецкий хаммам, сауна, ледяной фонтан, джакузи и многое
другое для вашего комфортного отдыха в отеле Rixos
The Palm Dubai Hotel&Suites.
Отель Rixos The Palm Dubai Hotel&Suites
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ЖЕЛТОҚСАН/ДЕКАБРЬ
Үстіміздегі жылдың желтоқсан айында экрандарға
режиссер Аскар Шафидің көптен күткен «Тестьдрайв» картинасы шығады. Бұл — экшн жанрының элементтері бар көңілді комедия. Фильмде
басты рөльдерді Влад Букаткин мен идея және
сценарий авторы болып келетін Еркен Губашев
сомдайды. Фильм сюжеті бойынша қарт бизнесмен мен оның жаңа пайда болған күйеу баласы,
қарапайым полиция инспекторының шытырман
оқиғасы баяндалады.
Қатаң бизнесмен Болат Газизұлы құрылыста ірі
тендер ұтып алады, ал бұл оның қарсыластары
— нағыз сотқарларға мүлдем ұнамайды. Досының кеңесімен ол басқа қалаға сапарға шығады,
алайда қызының теңі емес деп санайтын болашақ
күйеуі Миша сапардағы жол серігі болады. Ол —
атыс шабыстан тұратын, нағыз қылмыскерлерді
тұтқындайтын жұмысты армандаған қарапайым
учаскелік инспектор. Екеуі бір жолда, бір көлікте
және бір-бірін жақтырмайды. Сапарда оларды не
күтіп тұр? Бұл туралы Chaplin Cinemas Khan Shatyr
кинотеатрында жаңа шытырман оқиғалы комедиядан көріп білетін боласыз.
В декабре этого года на экраны выходит долгожданная картина режиссера Аскара Шафи «Тестьдрайв». Это искрометная комедия с элементами
жанра экшн. Главные роли в ленте исполняют
Влад Букаткин и Еркен Губашев, который также
является автором идеи и сценария. Сюжет фильма расскажет о приключениях пожилого бизнесмена и его новоиспеченного зятя, простого участкового инспектора полиции.
Жесткий бизнесмен Болат Газизович выигрывает
крупный тендер на строительство, что не доставляет радости его конкурентам, настоящим бандитам. По совету своего друга он отправляется в поездку в другой город, но попутчиком оказывается
неудачный жених его дочери Миша. Он простой
участковый, который мечтает о настоящей работе
с перестрелками и арестами матерых преступников. Одна дорога, одна машина на двоих и неприязнь друг к другу. Что ожидает их в поездке? Об
этом узнаете в новой приключенческой комедии
в кинотеатре Chaplin Cinemas Khan Shatyr.

