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古利根川流灯まつりでインバウンド（外国人観光客誘致）を狙う！ 

～ 学生と連携してベトナム語版チラシを制作しました！ ～ 
 

杉戸町は、２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに伴い増加するインバウンド（外国人観

光客誘致）に向けた研究を、共栄大学国際経営学部（観光ビジネスデザインコース・小堀貴亮 准教

授）と共同で行っています。 

そこで、当町の観光資源の中でも、特に独自性が高いイベントである「古利根川流灯まつり」【※

本年は８月６日（土）・７日（日）に開催】をテーマに、下記のとおり、外国人観光客の誘致を目的

とした広報活動を試行的に展開します。 

 

記 

 

■外国人観光客誘致概要 

１、対象 ベトナム人観光客  

 

 

 

 

 

 

 

 

２、手法 （１）共栄大学在籍のベトナム出身留学生協力の下、ベトナム語版チラシ制作。 

（２）チラシ配布とＳＮＳを手段とした広報活動。 

 

３、今後の展開 （１）外国人観光客の流灯まつり体験 

チラシ制作協力のベトナム人留学生らに、流灯まつりを体験していただく

と共に、今後のインバウンドビジネスモデルとしての可能性について意見を

聴取する。 

（２）姉妹都市交流と歴史資源を活かしたインバウンド事業の検討  

杉戸町は、姉妹都市西オーストラリア州バッセルトン市との協定締結２０

年、さらに、日光街道「杉戸宿」開宿４００年を迎えたことを契機に、国際

交流で培ったホームステイなどのノウハウと、歴史ロマンあふれる観光資源

を活かしたインバウンドビジネスモデルの構築を目指す。 

（３）様々なポジションの枠組みを超えた連携 

庁内組織である住民参加推進課国際交流担当、商工観光課魅力発信担当、

秘書広報課広報広聴担当らが持つノウハウ（国際交流・観光・広報）を融合

させたインバウンド事業、さらには、「官・民・産・学」が連携した取り組

みを積極的に推し進め、様々な可能性を追求します。 

 

■その他  別添資料：「古利根川流灯まつり」チラシ・ベトナム語版（Ａ４・両面） 

杉 戸 町 記 者 発 表 資 料 
○ 平成２８年８月４日（木） 
○ 担当課 住民参加推進課 
○ 担当者 小倉 
○ 電話番号 0480-33-1111（内線287） 

【対象の絞り込み理由】  

・ベトナムにも「流灯まつり」と類似したイベント「ランタン祭」が存在すること

から、当該イベントがベトナム人の国民性に共感するものがあると推測した。 

・ベトナムでは、フェイスブック等のＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・シ

ステム）の普及率が高いことから、各個人の投稿による情報の拡散が期待され、

次年度以降の集客につながると考えた。 

 



  

Lễ hội đèn lồng Sugito 2016 
Hãy cảm nhận quê hương Việt Nam bằng những ánh sáng lung linh huyền ảo 

Kỉ niệm 400 năm sự ra đời của thị trấn Sugito. 
Khoảnh khắc quá khứ được kết nối với hiện tại. 

hướng dẫn 
cách đi tàu điện đến hội trường 

Hỏi đáp (Tiếng Nhật) 
 

Hiệp hội du lịch Sugito 

☎ 0480−32−3719 
 

Khoa du lịch công thương mại Sugito 

☎ 0480−33−1111 

Ngày 6-7/8/2016 (T7-CN) 

Ngày 6(Thứ 7) từ 18h ~21h 

Ngày7(CN) từ 17h~21h 

 

Địa điểm  
 

Ga Tobu dobutsukoen ra cửa Đông đi bộ 2 phút 

Khu vực từ cầu Furukawabashi đến Seijibashi 

Với xe kéo bạn có thể 
tận hưởng cảm giác 
như những dải ngân hà 
trên mặt đất 

Đặc biệt là màn bắn pháo 
hoa trên mặt nước diễn ra 
vào ngày 7(Chủ Nhật) lúc 
20h30p 
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Con sông Furutonegawa chảy dọc xuyên suốt phía Tây của thị trấn Sugito. Lể hội đèn lồng 
được tổ chức vào khoảng đầu tháng 8 hàng năm, là một lể hội được diễn ra với quy mô lớn 
và tráng lệ khi thả những chiếc đèn lồng trải dọc bờ sông khoảng 1km. Kích thước của đèn 
lồng cao 1mét, chiều ngang 2mét. Đặc biệt ánh sáng của hơn 250 chiếc đèn lồng giống như 
bạn đang được ngắm nhìn dải ngân hà trên mặt đất vậy. 

Cộng tác phiên dịch: DINH THI DUNG   Khoa kinh doanh quốc tế Đại học Kyoei. 

Ngoài ra còn có một số sự kiện khác 

Sugito bây giờ cũng là một dãy phố cổ còn sót lại 

Ngày 30/10 (Chủ Nhật) 
 

Sugito là nơi nghỉ chân (quán trọ) được hình thành 
dọc theo con đường Nikko Kaidou kết nối với 
thành Edo (tức Tokyo ngày nay) và Nikko–nơi có 
lăng mộ của đại tướng quân Tokugawa Ieyasu. 
Năm nay là năm kỉ niệm 400 năm kể từ sự ra đời 
của Sugito Juku, rất nhiều sự kiện được tổ chức 
điển hình là cuộc diễu hành tái hiện lại đoàn quân 
Samurai của 400 năm lịch sử vể trước. 

Món ăn bạn nên thưởng thức ở Sugito 

Ở Sugito thì món cá sông rất nổi tiếng đặc biệt là món 
cá lươn rất được ưa chuộng. 

Tama Fuwa Udon. Ở Sugito một 
món ăn mới vô cùng hấp dẫn mà 
bạn không thể bỏ qua đó là [Tama 
Fuwa Udon]-sự kết hợp hoàn hảo 
giữa trứng và sợi udon dai dẻo 
mịn màng cho bạn cảm giác như 
được hồi sinh trở lại thời 400 năm. 


