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【2019Miss SAKE Vietnam代表 就任のご挨拶】
Miss SAKE Vietnam PRコメント

皆様、はじめまして。この度、2019 Miss SAKE Vietnam代表に選出いただ
きましたPHAN PHUONG ANH（ファン・フォン・アイン）です。
私は、ベトナムのハノイで生まれ、高校卒業を機に日本へ語学留学をしました。
日本では、たくさんの方に日本の文化を教えていただきました。また、日本の
食文化について興味があり、居酒屋でアルバイトを行いました。そこで日本酒
と出会い、日本酒が好きになりました。私が感じている日本酒の魅力は「甘
さ」と「香り」です。また、日本酒のアルコール度数はほどよく飲みやすく感
じています。私の好きな日本酒がベトナム国内、世界に伝えていきたいと思っ
ています。皆様どうぞよろいしくお願いいたします。

Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Phan Phuong Anh là người được chọn làm gương

mặt đại diện cho Miss SAKE Vietnam năm 2019.

Tôi được sinh ra tại Hà Nội. Sau khi học xong cấp 3 tôi đã đi du học Nhật Bản. Tại

Nhật, tôi được mọi người chỉ dạy về những nét văn hóa truyền thống của Nhật. Thêm

vào đó tôi có hứng thú với văn hóa ẩm thực Nhật bản, vì thế tôi đã đi làm thêm tại

quán rượu Nhật. Ở đó tôi được tiếp xúc với nhiều loại rượu Nhật và bắt đầu cảm thấy

cuốn hút. Điều tôi cảm thấy hấp dẫn, cuốn hút của rượu Nhật đó là “vị ngọt” và “mùi

hương”. Hơn nữa độ cồn trong rượu vừa đủ rất dễ uống.

Tôi muốn giới thiệu và đem đến Việt Nam cũng như ra thế giới loại rượu Nhật mà tôi

ưa thích. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Miss SAKE Vietnam氏名

Phan Phương Anh （ファン フォン アイン）

生年月日 1995年9月19日 23歳

身長 168㎝

出身 ベトナム社会主義共和国ハノイ
Hà Nội , Việt Nam
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Miss SAKE Vietnam氏名

Tran Nhat Linh（チャン・ニャット・リン）

生年月日 1995年4月13日 23歳

身長 158㎝

出身 ベトナム社会主義共和国ハノイ

Hà Nội , Việt Nam

【2019Miss SAKE Vietnamファイナリストご挨拶】

皆様、はじめまして。この度、2019 Miss SAKE Vietnamファイナリストに選
出いただきましたTran Nhat Linh（チャン・ニャット・リン）です。
私は、ベトナムのクァンビン省で生まれました。高校卒業後ハノイに引っ越し、
本やインターネットで知った日本に、いつか行ってみたいと思い日本語の勉強を
始め、実習生として日本に行きました。私は農業実習生として熊本県で3年間野
菜の栽培を行い、日本滞在時に日本語能力試験N3を取得することが出来ました。
日本に行き、日本語を勉強していくうちに日本語が好きになりました。日本では、
たくさんの方に日本の文化を教えていただきました。日本酒との出会いもその時
です。私が感じている日本酒の魅力は「甘さ」と「にがさ」が混じりあって飲み
やすいところ、日本酒独特の風味です。私はお酒の中で日本酒が一番おいしいと
思っています。私の好きな日本酒を皆様にも好きなってもらいたいと思っていま
す。皆様どうぞよろいしくお願いいたします。

Xin chào mọi người. Tôi là Trần Nhật Linh là người được chọn vào vòng chung kết Miss 

SAKE Vietnam 2019.

Tôi sinh ra tại vùng đất Quảng Bình. Qua những trang sách và những thông tin trên mạng

đọc được tôi rất muốn đến Nhật Bản. Chính vì thế sau khi học xong cấp 3 tôi chuyển ra

Hà Nội học tiếng Nhật và sang Nhật với tư cách là thực tập sinh. Công việc chính khi tôi

làm tại GUNMA là về nông nghiệp. 3 năm ở Nhật, trong quá trình học tập và làm việc tôi

thấy yêu tiếng Nhật, cố gắng học tập và đã đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ 3.

Khi ở Nhật Bản tôi được nhiều người dạy cho về văn hóa, phong tục tập quán của Nhật

Bản, từ đó tôi được gặp gỡ và tiếp xúc với rượu SAKE Nhật. tôi cảm nhận được rõ vị

“ngọt” và “đắng” hòa quyện với nhau rất dễ uống. Và sự hòa quyện đó tạo nên một

hương vị đặc biệt cuốn hút. Trong tất cả các loại rượu tôi thích nhất là rượu Nhật, vì vậy

tôi muốn đem rượu SAKE Nhật tôi yêu thích đó giới thiệu cho mọi người cùng thưởng

thức. Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người.
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大会開催日、会場、主催、後援、協賛、協力
上記については開催してない為、記載なし

募集条件 Vietnamの国籍・パスポートを保有
Vietnamの飲酒可能年齢以上であること
日本酒及び日本文化に親交のある方

活動実績

日時：2019/1/19～20

概要：The 6th Japan Vietnam Festival in Ho Chi Minh City

第6回 ジャパン ベトナム フェスティバル
場所：9月23日公園Bエリア http://www.japan-vietnam-festival.jp/

今回PR参加させていただきましたブースは、
「ニッポンおいしい市場」日本酒ブース。

様々な日本酒の3種類の飲み比べが行われていました。

駐日ベトナム社会主義共
和国大使館特命全権大使
ヴー・ホン・ナム様

会場内の様子開会式 櫓（やぐら）

出展企業様 訪問の様子
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Miss SAKE Vietnam協会

代表理事 新藤 正 (Makoto Shindo)

理事 Nguyen Quang Tuyen（グエンクアントゥエン）

理事兼ディレクター 下野 知和 (Tomokazu Shimono)

相談役 藤橋 一雄 (Kazuo Fujihashi)

事務局 福田 友美 (Tomomi Fukuda)

事務局 国谷 宙 (Hiroshi Kuniya)

「Japan Office」

〒106-0032 東京都港区六本木3-4-5-311

TEL：03-3584-1180 FAX：03-3584-1181

担当：福田 友美

携帯 ：090-4010-0071

「Vietnam Office」

100 Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Q. Hoàn

Kiếm,Hà Nội,Viet Nam

TEL：+84 24 3566 6222

担当：国谷 宙

総合お問合せ先：info@misssake-vn.com

運営組織図


