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Aotearoa  
New Zealand
Todos os anos, milhares de estudantes chegam à bela  
Nova Zelândia em busca de educação de alta qualidade 
num ambiente seguro e multicultural. 
Com mais de quatro milhões de habitantes, a Nova Zelândia é um dos países menos  
populosos do mundo. Aqui você pode aproveitar seus estudos enquanto desfruta de um  
estilo de vida divertido e amigável!

Cada um dos três campi da Otago Polytechnic (Escola Politécnica de Otago) proporciona uma 
experiência diferente para o aluno. 

Wellington

Queenstown

Central 
Otago
campus Christchurch

Dunedin
campus

Auckland
International
Campus

*Estudo sobre qualidade de vida da Mercer, 2014

Central Otago
Central Otago é conhecida por suas paisagens de tirar 
o fôlego e é considerada a capital da aventura da Nova 
Zelândia. Geralmente é o lugar do país mais quente durante  
o verão e o mais frio durante o inverno.

Com aproximadamente 17.500 habitantes, possui rios, montanhas, 
lagos deslumbrantes e oferece uma variedade de opções de turismo, 
hotelaria, esportes de aventura, esportes de neve e atividades de lazer. 

www.centralotagonz.com e www.codc.govt.nz
Internacional +64 3 445 9900 Email info@op.ac.nz
Corner Erris & Ray Streets, PO Box 16, Cromwell, Nova Zelândia 9342

Dunedin
Dunedin é a capital estudantil e principal centro de formação 
da Nova Zelândia, onde vivem aproximadamente 25.000 
estudantes – quase um quinto da população da cidade.

Dunedin é uma cidade segura e bonita, com um porto natural, inúmeras 
praias e alguns dos animais selvagens mais raros do mundo. Possui 
edifícios históricos, galerias de arte, museus interessantes, muitos cafés, 
bares e restaurantes que servem gastronomia de todo o mundo. 

www.dunedinnz.com e www.dunedin.govt.nz
Internacional +64 3 477 3014 Email info@op.ac.nz 

 Forth Street, Dunedin, Private Bag 1910, Nova Zelândia 9054

Auckland
A maior cidade da Nova Zelândia e o centro de negócios e 
indústrias do país. Com aproximadamente 1.6 milhão de  
habitantes, foi considerada a terceira melhor cidade do  
mundo e a melhor cidade da Oceania em termos de  
qualidade de vida.* 
Há muito para ver e fazer, incluindo compras, gastronomia internacional, 
teatros, galerias de arte e excelentes museus. Mesmo no centro da cidade 
você nunca está longe do ar livre. 

www.aucklandnz.com e www.aucklandcouncil.govt.nz
Internacional +64 9 309 0301 Email auckland@op.ac.nz  
Level 2, 350 Queen Street, PO Box 5268, Auckland, Nova Zelândia  1141



 Otago Polytechnic 
Educação de qualidade voltada para a carreira
Como uma instituição superior pública de tecnologia e politécnica líder, nos  
orgulhamos de ser um dos principais fornecedores de educação prática na  
Nova Zelândia. Otago Polytechnic tem uma longa tradição de formar graduados  
excepcionais que são membros atuantes, pensantes e criativos em suas profissões. 
Com índices de satisfação entre os mais altos da Oceania, aqui sua experiência será 
um investimento recompensador que lhe prepara para uma carreira de sucesso! 

Por que escolher a Otago Polytechnic?

Nossas qualificações
Como uma instituição de ensino de alta qualidade, nossas qualificações são altamente reconhecidas, 
tanto na Nova Zelândia como em todo o mundo; e nossos programas foram desenvolvidos para 
prepará-lo para uma carreira de sucesso global. Alcançamos o mais alto endosso possível do governo 
por nosso desempenho educacional, o que significa que você pode ficar bem confiante sobre a  
qualidade da sua educação. 

Nosso ambiente de estudo
Com turmas pequenas e foco no aprendizado aplicado, muitos dos nossos professores possuem  
uma vasta experiência em suas áreas profissionais e você irá se beneficiar de seus conhecimentos  
atualizados no setor. Nossas interações entre alunos e equipe, que enriquecem a experiência  
educacional e são favoráveis ao ambiente de aprendizagem, ficaram no topo em uma pesquisa  
estudantil recente na Oceania! 

Nosso apoio
Estamos aqui para ajudá-lo a alcançar seus objetivos, desde o momento em que você se matricula até 
a sua formatura. Temos amplas e modernas instalações e serviço completo de apoio ao estudante. 

Sua experiência 
A Nova Zelândia é um lugar fantástico para ser estudante. É um ambiente limpo e verde, pessoas 
amigáveis e um verdadeiro sentido de comunidade. Com muitas atividades recreativas e sociais  
organizadas nos três campi, você tem oportunidade de fazer amigos e explorar o estilo de vida “Kiwi”. 

A Otago Polytechnic concordou em observar e aderir ao Código de Boas 
Práticas do Acompanhamento Pastoral para Estudantes Internacionais 
publicado pelo Ministério da Educação. Exemplares estão disponíveis através 
do site www.minedu.govt.nz

IMIGRAÇÃO: Informações completas sobre requerimentos de vistos e permissões, direitos de 
trabalhar enquanto estuda na Nova Zelândia, e obrigação de prestar informações, estão disponíveis 
através do Serviço de Imigração da Nova Zelândia, veja www.immigration.govt.nz

ELEGIBILIDADE PARA SERVIÇOS DE SAÚDE: A maioria dos estudantes internacionais não tem 
direito ao serviço público de saúde na Nova Zelândia. Se você recebe tratamento médico durante 
a sua estadia, talvez tenha que arcar com todos os custos do tratamento. Informações completas 
sobre elegibilidade aos serviços públicos de saúde estão disponíveis através do www.moh.govt.nz

SEGURO DE ACIDENTES: A Accident Compensation Corporation fornece seguro de acidentes 
para todos os cidadãos da Nova Zelândia, residentes e visitantes temporários na Nova Zelândia, mas 
você ainda poderá ter que arcar com outros custos médicos e relacionados. Veja www.acc.co.nz

SEGURO MÉDICO E DE VIAGEM: Estudantes internacionais necessitam ter seguro médico e de 
viagem adequado e válido enquanto estudam na Nova Zelândia.

POLÍTICA DE REEMBOLSO: Termos e condições, incluindo a nossa política de reembolso, estão 
disponíveis através do www.op.ac.nz/termsandconditions

IMPORTANTE: Embora todos os esforços tomados para garantir que as informações neste 
catálogo estão corretas, a Otago Polytechnic se reserva ao direito de alterar, modificar ou retirar 
quaisquer  informações contidas neste. Os preços apresentados neste catálogo são para 2015 e 
são APENAS INDICATIVOS. Poderão existir custos e taxas adicionais.

7.300+
ESTUDANTES 
EM TEMPO 
INTEGRAL E 
TEMPO PARCIAL

700+
FUNCIONÁRIOS E 
ACADÊMICOS

100+
PROGRAMAS, 
CERTIFICAÇÕES A 
PÓS-GRADUAÇÃO  

1º
LUGAR EM 
CONCLUSÃO 
DE CURSOS E 
QUALIFICAÇÕES  
EQUIVALENTE AO TOPO 
NO SETOR NA NZ

94%
DOS 
GRADUADOS 
ESTÃO 
TRABALHANDO, 
ESTUDANDO OU 
AMBOS



Programme summary 2015
LEVEL IELTSPROGRAMME NAME FEES

ENGLISH LANGUAGE AND  
BRIDGING OPTIONS

New Zealand Certificate in English Language 1-4* – $6,610**

Certificate in International Study Abroad 4 5.5 $6,610**

English for Groups – – Contact

Certificate in Foundation Studies (Level 2 and 3) 2-3 – $6,610**

HEALTH, COMMUNITy AND EDUCATION

Certificate in Health (Level 4)  4 6.0 $19,240

Bachelor of Nursing  7 6.5 $22,422^

Competency Assessment Programme (CAP)  
for Overseas Registered Nurses 

– 7.0 $7,500

Bachelor of Midwifery  7 7.0 $27,560^

Continuing Education for New Zealand Midwives  
and Registration Competence Programme for 
Overseas Midwives 

– 7.5 $402.50**

Postgraduate Certificate in Midwifery Practice 8 6.5 $11,880

Postgraduate Diploma in Midwifery 8 6.5 $23,770

Master of Midwifery 9 6.5 $23,770^

Bachelor of Occupational Therapy  7 7.0 $21,560^

Bachelor of Occupational Therapy (Honours) 8 6.5 $21,560

Postgraduate Certificate in Applied Practice in 
Health (Specialty)  

8 6.5 TBC

Postgraduate Certificate in Occupational 
Therapy Practice 

8 6.5 $11,880

Postgraduate Diploma in Occupational  
Therapy Practice 

8 6.5 $23,770

Master of Occupational Therapy 9 6.5 $23,770^

Certificate in Human Services (Level 4) (Specialty) 
including one of the following awards: National 
Certificate in Mental Health and Addiction Support  
(Level 4) OR National Certificate in Community Support 
Services (Disability Information Provision) (Level 4) OR 
National Certificate in Social Services (Level 4) 

4 6.0 $19,710

Bachelor of Social Services  
Counselling; Career Practice; Social Services

Including the exit qualification Diploma in Social Services 
(Level 6): Disability Support, Mental Health Support 

7 6.5 $20,480^

Graduate Diploma in Tertiary Education  
(Level 7) 

7 6.0 $20,280^

CREATIVE

Certificate in Creative Studies 4 6.0 $19,710

Bachelor of Visual Arts 7 6.0 $20,750^

Diploma in Ceramic Arts (Level 6) 6 5.5 $20,750^

Diploma in Ceramic Arts (Level 7) 7 6.0 $20,750

Graduate Diploma in Visual Arts 7 6.0 $20,750

Bachelor of Visual Arts (Honours) 8 6.5 $23,770

Postgraduate Certificate in Visual Arts 8 6.5 $11,885

Postgraduate Diploma in Visual Arts 8 6.5 $23,770

Master of Visual Arts 9 6.5 $23,770^

Master of Fine Arts 9 6.5 $23,770^

Certificate in Fashion Studies (Level 4) 4 6.0 $9,880

Bachelor of Design (Fashion) 7 6.0 $20,750^

Bachelor of Design (Product) 7 6.0 $20,750^

Bachelor of Design (Communication) 7 6.0 $20,750^

Bachelor of Design (Interiors) 7 6.0 $20,750^

Graduate Diploma in Design (Specialty) 7 6.0 $20,750

Master of Design Enterprise 9 6.5 $23,770^

HOSPITALITy

National Certificate in Hospitality (Basic Cookery) 
(Level 3) 

3 6.0 $11,440

Certificate in Cookery (Level 3)  3 6.0 $19,240

Diploma in Professional Cookery (Level 5) 5 6.0 $19,240

Bachelor of Culinary Arts 7 6.0 $20,750^

Certificate in Café and Bar (Level 3) 3 5.5 $10,660

Certificate in Professional Restaurant,  
Bar and Wine (Level 4) 

4 6.0 $19,240

National Diploma in Hospitality (Management) 
(Level 5) 

5 6.0 $19,710^

BUSINESS, TOURISM AND IT

National Certificate in Business Administration  
and Computing (Level 3) 

3 5.5 $8,882

National Certificate in Business Administration  
(Level 4) 

4 5.5 $8,882

National Certificate in Computing (Level 2) 2 – Free

Certificate in Foundation Studies (Level 4)  
(Bridging to Business) 

4 5.5 $6,160

Diploma in Accounting (Level 5) 5 6.0 $17,576

Diploma in Business (Level 5) 5 6.0 $17,576

Diploma in Marketing (Level 5) 5 6.0 $17,576

Diploma in Human Resource Management  
(Level 6) 

6 6.0 $17,576

LEVEL IELTSPROGRAMME NAME FEES

Delivered in:    Dunedin     Central Otago    Auckland    Off campus 



Programme summary 2015

New Zealand Diploma in Business 6 6.0 $17,576^

Graduate Diploma in Applied Management 
Majors are subject to change. Please contact the School of 
Applied Business for more information.

7 6.0 $17,576

Graduate Diploma in Professional Practice 7 6.5 Contact

Master of Professional Practice  9 6.5 Contact

Bachelor of Applied Management 
Majors are subject to change. Please contact the School of 
Applied Business for more information.

7 6.0 $17,576^

Certificate in Applied Travel and Tourism  
(Level 3) 

3 6.0 $17,576

Diploma in Applied Travel and Tourism (Level 5) 5 6.0 $17,576

Certificate in Information Technology (Level 3) 3 5.5 $9,880

Certificate in Information Technology (Level 4) 4 6.0 $9,880

Certificate in IT Service and Support 4 5.5 $19,710

Certificate in Network Administration (Level 6)  6 6.0 TBC

Bachelor of Information Technology 7 6.0 $20,280^

Graduate Certificate in Information Technology 
(Level 7) 

7 6.0 $10,140

Graduate Diploma in Information Technology 
(Level 7) 

7 6.0 $20,280

TRADES AND TECHNICAL

Certificate in Foundation Studies (Level 3 and 4) 
(Bridging to Engineering)  

3-4 5.5 $6,160**

Certificate in Stonemasonry (Level 4) 4 5.5 $19,240

National Diploma in Construction Management  
(Level 6) 

6 6.0 $19,710^

Diploma in Architectural Draughting (Level 6) 6 6.0 $19,710^

National Diploma in Quantity Surveying (Level 6) 6 6.0 $19,710^

Certificate in Automotive Engineering (Level 3)  3 5.5 $18,630

Certificate in Electrical Technology (Level 4) 4 5.5 $19,710

Certificate in Engineering (Level 3) 3 5.5 $19,710

New Zealand Diploma in Engineering  
Specialties: Mechanical OR Civil OR Electrical Engineering

6 6.0 $19,710^

Bachelor of Engineering Technology  
Specialties: Mechanical OR Civil OR Electrical Engineering^^

7 6.0 $19,710^

SPORT AND ADVENTURE

Diploma in Applied Sport and Exercise 
Leadership (Level 5) (Sport Management and 
Coaching) OR (Personal Training and Exercise 
Prescription) 

5 6.0 $18,000^

Bachelor of Applied Science (Physical Activity,  
Health and Wellness) 

7 6.0 $18,700^

Graduate Diploma in Applied Science  
(Physical Activity, Health and Wellness OR  
Performance and Movement Analysis OR 
Physical Conditioning) 

7 6.5 TBC

Certificate in Avalanche Safety and Snowsport 
Instructing (Ski) OR (Snowboard) 

3 5.5 $19,710

Certificate in Snowsport Instructing (Ski) OR 
(Snowboard) 

4 5.5 $19,710

Diploma in Avalanche Studies 6 6.0 $18,720

Diploma in Outdoor Leadership and  
Management (Level 5) 

5 6.0 $18,000^

LIFE SCIENCE

Certificate in Sustainable Practice (Level 5) 5 5.0 $9,640

Graduate Diploma in Sustainable Practice 7 6.0 $17,576

National Certificate in Farming Skills  
(Work Ready) (Level 3) 

3 5.5 TBC

National Certificate in Sports Turf Management  
(Level 4) 

4 5.5 $19,760^

National Certificate in Horticulture (Level 4)  
Landscape Construction OR Sustainable Horticulture

4 5.5 $19,240

National Certificate in Horticulture (Level 4)  
Viticulture OR Landscaping OR General Horticulture  
OR Fruit Production

4 5.5 $19,240

National Certificate in Horticulture (Arboriculture) 
(Level 4) 

4 5.5 $19,240

National Certificate in Horticulture (Advanced)  
(Level 4) Amenity Horticulture OR Landscape OR  
Nursery Production

4 5.5 $19,240

Diploma in Horticulture (Level 5) 5 6.0 $19,240

Diploma in Viticulture (Level 5) 5 6.0 $19,240

National Certificate in Veterinary Nursing 5 6.0 $18,720

National Diploma in Veterinary Nursing 5 6.0 $18,720

 *  Auckland only offer the Level 4, Academic strand.
**  Per course, level or semester
^  For first year only
^^ Accreditation pending for year two and three of the electrical major

All other prices shown are for the full programme. See our website for programme durations.
Contact = please contact us for fee information/options
TBC = fee to be confirmed

LEVEL IELTSPROGRAMME NAME FEES LEVEL IELTSPROGRAMME NAME FEES

Please go to www.op.ac.nz/study to find full programme 
details or contact us on +64 3 477 3014



Comece aqui - vá para qualquer lugar!
Inglês na Otago Polytechnic
Uma das melhores coisas de se estudar num país diferente é a oportunidade de aprender uma nova língua. Se você quer aprimorar 
seu inglês ou precisa de um período de estudo superior antes de iniciar o programa acadêmico, nossos programas nacionalmente 
reconhecidos de New Zealand Certificate in English Language (Níveis de 1 a 5*) são ideais. Podemos também acrescentar 
aulas de inglês em outras disciplinas ou criar cursos para grupos buscando uma experiência única na Nova Zelândia. 

Você vai aprender inglês com professores experientes que são pacientes e compreensivos. As turmas são pequenas e você poderá 
participar de atividades em grupo para praticar sua conversação. Converse conosco sobre seus objetivos e nós vamos ajudá-lo a 
definir a melhor época para começar e qual o nível adequado.

NOME DO  
PROGRAMA

DESCRIÇÃO DURAÇÃO LOCALIZAÇÃO REQUISITOS DE 
INGLÊS

VALOR DO 
CURSO (APROX.) 
NZD

New Zealand 
Certificate in 
English 
Language 
(Níveis de 1 a 4*)

Adquira desenvoltura no inglês 
do nível básico ao avançado 
e se prepare para aprofundar 
seus estudos acadêmicos.

A partir de três 
semanas (mínimo). Um 
semestre em tempo 
integral (por nível); 
matrículas em tempo 
parcial são bem-vindas.

Dunedin 
Auckland*

Nenhum. Ao chegar, 
você fará um teste e 
será alocado no nível 
adequado.

NZ$385 por 
semana OU 
NZ$6.160 por 
semestre

Certificate in  
International  
Study Abroad

Aprenda algo de novo com 
English PLUS 
As opções incluem: 
> Criatividade (Artes e Design) 
> Computação 
> Negócios

Cursos acadêmicos cursados 
durante o English PLUS 
contam para uma futura 
graduação.

Um semestre OU um 
ano

Dunedin IELTS com média geral 
de 5,5 OU equivalente 
OU New Zealand 
Certificate in English 
Language (Nível 3). 

NZ$385 por 
semana OU 
NZ$6.160 por 
semestre

English for 
Groups

Estudo em um grupo 
organizado de estudantes 
para aperfeiçoar seu inglês 
e aproveitar as atividades 
turísticas em torno da bela Ilha 
Sul da Nova Zelândia.

Varia de acordo com 
suas necessidades.

Dunedin Nenhum. Esse 
programa foi 
concebido para se 
adequar aos requisitos 
do seu grupo de inglês. 

Preços variam. Para 
informações 
adicionais entre em 
contato conosco.

*Auckland só oferece o Nível 4 da linha Acadêmica.*Auckland só oferece o Nível 4 da linha Acadêmica.



O que está incluso no preço?
Os preços variam e não incluem seguro 
médico ou de viagem, nem taxas 
adicionais, tais como a de adesão à 
nossa associação de estudantes. Para 
mais informações sobre preços veja  
www.op.ac.nz/students/important-
information

A Otago Polytechnic cobra alguma 
taxa de matrícula? 
Não.

Quando devo me matricular?
Recomendamos pelo menos três meses 
antes do início do programa. 

Quais são os requisitos  
de admissão? 
Admissão para os cursos de certificados, 
diplomas e graduações é baseada nas 
qualificações do ensino médio da Nova 
Zelândia, ou o equivalente aos 12-13 
anos de escolaridade. Admissão para os 
nossos programas de pós-graduação é 
baseada no sucesso do estudo de 
graduação, geralmente bacharelado.  
Para informações adicionais e para saber 
quais as equivalências de requisitos de 
entrada para o seu país veja  
www.op.ac.nz/international/entry-criteria

Avaliamos cada inscrição individualmente 
para garantir sua probabilidade de 
sucesso na Otago Polytechnic.

O que preciso incluir na minha 
inscrição?
Inclua cópias autenticadas em inglês dos 
seus históricos acadêmicos de ensino 
médio, faculdade ou universidade. Se o 
inglês não for a sua língua materna, você 
precisará dos resultados de um teste de 
inglês (IELTS, TOEFL, TOIEC ou resultado 
de inglês do Nível 2 do NCEA).  
Dependendo do programa, poderá existir 
outros requisitos tais como o CV ou o 
portfólio.

Como posso me inscrever?
Pode enviar sua inscrição online. Caso 
tenha algum problema, entre em contato 
conosco ou faça download do formulário 
de inscrição através de   
www.op.ac.nz/apply

Onde posso conseguir informações 
sobre requisitos de imigração, 
incluindo solicitação de visto de 
estudante?
Veja www.immigration.govt.nz

Quanto tempo durarão  
meus estudos?
Nossos cursos de graduação geralmente 
levam três anos. Diplomas geralmente 
levam dois anos e certificados um ano, 
enquanto que qualificações de  
graduação e pós-graduação podem levar 
de um a dois anos.

Por quanto tempo posso estudar 
na Nova Zelândia?
Se você passar no programa e continuar 
atendendo os requisitos do seu visto de 
estudante poderá estendê-lo.  
Veja www.immigration.govt.nz

Quanto posso ganhar enquanto 
estiver estudando?
Como estudante em tempo integral você 
pode trabalhar até 20 horas por semana. 
O salário mínimo é de NZ$13,50 por 
hora, antes de deduzir os impostos.

O que acontece quando eu 
terminar o curso?
Vocé poderá conseguir um visto de busca 
de trabalho por um ano. Para informações 
adicionais sobre vistos de trabalho e 
elegibilidade para residência permanente 
veja www.immigration.govt.nz

Informações importantes e 
perguntas frequentes.

Serviços e apoio ao estudante
Estamos aqui para apoiá-lo em cada passo do caminho
Garantimos que você receberá as melhores informações e conselhos ao 
solicitar informações e se matricular na Otago Polytechnic, e prestaremos 
assistência individual durante os seus estudos.

Nossos serviços
> Aconselhá-lo sobre o melhor curso ou programa  

de estudo
> Avaliar sua inscrição e fornecer uma Carta de  

Confirmação de Vaga
> Ajudá-lo com a solicitação do visto de estudante
> Organizando a sua orientação e apresentação na  

Otago Polytechnic
> Garantir a disponibilidade de um funcionário 24h por dia 

como o seu contato de emergência. 

Informações sobre alojamento 
Nosso conselheiro de alojamento terá o prazer em ajudá-lo 
com quaisquer dúvidas sobre opções de alojamento para um 
estudante da Otago Polytechnic.

Homestay – experimente viver na casa de uma família durante 
o primeiro ano. Providenciaremos um lugar para você. 

‘Flatting’ – alugue uma casa com amigos e outros  
estudantes e dividam os custos. 

Alojamento supervisionado (apenas Dunedin) – é um tipo 
de alojamento só para estudantes, você vai poder conhecer 
muita gente. Muitas das suas refeições serão fornecidas e 
despesas extras tais como eletricidade geralmente estão 
incluídas no preço. 

Studios/apartamentos – Geralmente mobiliados e com cozinha 
equipada. Alguns possuem suítes e despesas de eletricidade 
estão incluídas no preço. 

Albergues – Fique com outros estudantes e compartilhe as 
salas de estar, banheiro e cozinha. Alguns albergues servem 
refeições.

Para mais informações consulte www.op.ac.nz/estudantes.

Visite www.op.ac.nz/international/faqs para informações mais detalhadas ou entre em contato conosco através do +64 3 477 3014.



Internacional +64 3 477 3014
Nova Zelândia  0800 762 786
Email international@op.ac.nz
Visite-nos em www.op.ac.nz

www.facebook.com/otagopoly
www.youtube.com/otagopolytech
www.twitter.com/otagopolytech
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“Fiz muitos amigos aqui e adoro 
a cultura. É uma cidade 
estudantil, por isso existe 
sempre algo para fazer e 
brasileiros gostam de sair, então 
Dunedin é perfeita para isso! 
Aqui o estilo de ensino é bem 
diferente. Meus professores 
confiam e interagem com seus 
alunos. Eles mostram como 
fazer algo e em seguida eles 
deixam você ir em frente e tentar 
sozinho enquanto eles se 
sentam e observam.”

JOAO PIMENTA
Do Brazil

“A razão pela qual empregamos 
tantos graduados da Otago 
Polytechnic é que a qualidade é 
simplesmente excelente.  
Recebemos pessoas motivadas, 
entusiasmadas, que realmente 
fortalecem o nosso negócio 
com suas atitudes. A indústria 
está em constante crescimento 
e precisamos do maior número 
possível de pessoas bem  
preparadas.”

JIM BLANCE
Gestor Agricola 
45° South Orchard and Packhouse 
Cromwell, Central Otago

45° South Orchard and Packhouse 
foi estabelecido em 1984 e é um dos 
líderes na exportação de frutas na 
Nova Zelândia. 


