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Te Felicit Pentru Alegerea 

Înțeleaptă  

 
Să Faci Un Pas Înainte Către Creșterea Performanțelor 

Personale, Profesionale Și Relaționale 

Îmi Dovedește Că Ești O Persoană Înclinată Spre 
Acțiune. O Persoană Pe Care Atât Tony Cât Și Eu, Ne 

Dorim Să Îi Sustinem Să Evolueze! 

 

Bună, sunt Ozana Giusca! 

Îti mulțumesc pentru încrederea acordată, si mai ales, pentru că ți-ai acordat TIE șansa de a-ți 
face acest CADOU: un weekend de neuitat, care îți poate schimba viața. Atât personal, cât și 
profesional și relațional! 
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PROGRAM 

Acest ghid este gândit pentru a-ți oferi detalii cât mai exacte despre calendarul evenimentului, 
locație, program și alte aspecte logistice necesare, din dorința de a face din această investiție sa 
fie o experiență UNICĂ și PLĂCUTĂ!  

Deci, Unleash the Power Within (sau “UPW”) se desfasoara in Birmingham pe perioada a 4 zile, 
intre 20-23 Iulie 2023, avand un curs de desfasurare unic, interactiv si intensiv.  

Programul de mai jos este doar orientativ, urmand ca orele exacte sa fie comunicate inainte de 
inceperea evenimentului:    

• Joi 20 Iulie: 10:30am – 11:30pm  
• Vineri 21 Iulie: 8:45am – 10:30pm  
• Sambata 22 Iulie: 8:00am – 11:30pm 
• Duminica 23 Iulie: 8:30am – 7:00pm 

 

Intervalele orare sunt aproximative, caci Tony, angajandu-se sa ofere cele mai ridicate 
standarde pentru eveniment, si din dorinta ca tot materialul sa fie acoperit, poate decala 
programul. 

Pauzele de masa nu sunt incluse in program. Vor fi acordate in 2 sau 3 din cele 4 zile, iar ora la 
care se va lua pauza depinde de nevoile publicului atunci, si, mai ales, de felul cum se 
desfasoara evenimentul.  

Din acest motiv este recomandat sa ai la tine un rucsac cu ceva mancare (sandvich-uri) si multă 
apa, pe toata perioada evenimentului – vezi sectiunea cu alte recomandari. 

Pentru pauze de cafea, necesitati personale..., fiecare participant va iesi si va intra in sala cand 
doreste, in timpul evenimentului.   

Legat de ieșirea și intrarea în sală, trebuie să ții cont de un element IMPORTANT! Pe tot 
parcursul celor 4 zile de eveniment, va trebui sa porti în permanență brățara pe care o 
primesti in prima zi, la înregistrare! 

Inregistrarile si filmarile nu sunt permise in sala, si nici in zona carbunilor incinsi!    
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Locatia 

Unleash the Power Within se desfasoara la Resorts World Arena 
Resorts World Arena, Perimeter Rd, Birmingham B40 1NT, United Kingdom. 
 

Poti ajunge la locatie cu trenul (‘train’ in engleza)  

1. Tren - Cea mai apropiata statie este Birmingham International. Dupa care iti mai ia 15 
min. de mers pe jos pana la locatie. 
 

2. Bus – pana la statia Birmingham International  
 

 

Parcarea  

Daca vii cu masina, Resorts World Arena are parcare generoasa. Costul parcarii pe zi este de 
£25, si se plateste imediat dupa ce ai parcat masina, la automatele din parcare. Bonul de la 
automat se lasa in geamul masinii. Se plateste numai pe zi, indiferent cat stai.  

Parcarea se plateste DOAR cu card! 

Acceseaza acest link si vei afla mai multe informatii despre parcare si cum sa o achiti. 

Parcare pe strada sau mai iefina nu exista in zona! 

  

https://www.resortsworldarena.co.uk/your-visit/parking/
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TRADUCEREA IN LIMBA ROMANA 

 

Pretul official al traducerii este afisat pe site-ul: https://www.ozanagiusca.com/tony-robbins-upw/ si 
se poate achita prin transfer bancar, in lei, euro, usd sau lire. 

Traducerea cuprinde traducerea prin casti pe toata perioada evenimentului, precum si 
workbook-ul.  

 

ATENȚIE! Este imperios necesar ca prețul pentru traducere sa fie achitat in timp util pentru a 
putea fi rezervate casti și pentru a putea fi printat workbook-ul în limba română.  

Pentru cei care nu achita până in 20 Aprilie, NU promitem asigurarea traducerii.  

 

  

https://www.ozanagiusca.com/tony-robbins-upw/
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INREGISTRAREA PENTRU PARTICIPARE 

Toti participantii la eveniment trebuie sa se inregistreze!     

Exista 2 intervale de timp pentru inregistrare:      

- Miercuri 19 iulie - 4pm - 8pm (Recomandat), Sau 

- Joi 20 iulie - 8am - 10.30am     

Participantii din Romania se vor inregistra la Masa de Inregistrare a Romaniei, unde echipa 
noastra va fi bucuroasa sa te intampine.  

Exceptie fac participantii Solitare, care se vor inregistra la Solitaire Lounge, si participantii 
Diamond care se vor inregistra la Diamond Lounge. Atat participantii Solitaire cat si Diamond 
trebuie sa se inregistreze pana la 9.15am, Joi 20 iulie pentru a obtine prioritatea accesului in 
sala.     

Dupa expirarea perioadei de inregistrare de mai sus, inregistrarea pentru oricare participant se 
va face numai la Ghiseul de Customer Service organizat de Success Resources.  

Usile evenimentului se deschid Joi 20 iulie, la ora 9.15am, asadar inregistreaza-te cu o seara 
inainte sau vino joi devreme pentru inregistrare astfel incat sa prinzi un loc bun!     

Locurile nu sunt nominale, astfel poti ocupa orice loc in zona categoriei de bilete pe care le-ai 
achizitionat.  

Inregistrarea se face in baza informatiilor furnizate la achizitia biletului (nume, telefon, 
adresa, email). Persoanelor care nu furnizeaza aceste informatii, sau furnizeaza informatii 
eronate nu li se pot emite biletele.   

Pentru inregistrare nu este necesar sa printezi biletul (este suficient sa il ai in format electronic, 
pe telefon).  

Important! Vei fi rugat sa prezinti cartea de identitate / pasaport la inregistrare, si trebuie 
sa corespunda cu numele de pe bilet.     

 
La inregistrare vei primi:    

- workbook-ul  

- bratara care iti confera accesul in sala pentru categoria de bilet pe care o ai (de pastrat la mana 
pe toata durata evenimentului) 

Te rugam sa aloci cel putin 30 de minute pentru inregistrare.    
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ALTE DETALII SI RECOMANDARI  

 

Politica de participare cu copii 

Programul Unleash the Power Within contine limbaj predestinat adultilor si teme care nu sunt 
recomandate participantilor sub 16 ani.    

Copii de peste 16 ani vor fi primiti in sala cu conditia sa fi cumparat un bilet si sa fie insotiti tot 
timpul de catre un adult. Copii sub 16 ani nu vor fi primiti in incinta pentru niciun motiv. 

 

De avut la purtator 

1. Ustensile de scris (pix, stilou, carioci) 
2. O jacheta sau un sacou (pulover, bluzon) mai gros, pentru ca in sala temperatura este 

mai scazuta (pentru asimilare buna a informatiilor ce le vei primi) 
3. Cateva sandwich-uri, snack-uri sau gustari pentru alimentare "din mers"  
4. Cateva sticle de apa pentru ca in fiecare zi ai nevoie de aproape 2 litri de apa pentru a te 

hidrata. Este elementul de energizare cel mai important de-a lungul seminarului! 

Toate acestea intr-un rucsac, pentru usurinta la transport si lejeritate in miscare. 

Exista mancare si bautura in cadrul Resorts World Arena, care se pot achizitiona oricand. Exista 
selectie de sandwich-uri, salate, pizza, burgers, paste, dulciuri, cafea etc, chiar si restaurant. 
Doar ca preturile sunt mari si cozile si mai mari :). 

 

Ținuta 

Este recomandat sa te imbraci comod, intr-o tinuta casual, si sa ai la tine un pulover / hanorac 
sau jacheta pentru a le puteam imbraca in sala de eveniment, indiferent cat de cald este afara in 
acea perioada! Pentru ca la cererea lui Tony, sala va avea o temperatura mai joasa, pentru ca tu 
sa poti asimila mai bine toate informatiile.  
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CAZARE  

Cazarea, transportul, mancarea si bautura nu sunt incluse in bilet!   

Este recomandat sa-ti rezervi din timp si biletul de avion, si cazarea pentru ca: 

- Pretul biletelor de avion creste pe masura ce se apropie data zborului 
- Sunt 15.000 participanti anul acesta, si cazarea in zona Resorts World Arena este 

limitata 

ATENȚIE! Pentru că: 

- Evenimentul se desfasoara pe intreaga perioada a zilei (14 ore pe zi), nu mai ai timp 
decat sa mergi la hotel/ apartament si sa dormi 

De aceea este indicat sa rezervi cazare cat mai aproape de Resorts World Arena.  

Mai jos cateva link-uri utile pentru Cazare    

- Hotel pe booking.com sau expedia.com 

- Cazare in apartamente private (daca vrei sa imparti cu alticineva un apartament sau o casa) 
este disponibila pe Airbnb (foloseste acest link pentru discount). 

https://www.airbnb.co.uk/r/ozanag15?s=6&t=061n1v 

Recomandarea noastra este sa iei un apartament, cu mai multi participanti la eveniment, 
pentru ca: 

- Puteti merge cu totii spre Arena, si sa reveniti cu totii acasa 
- Poti sa-ti cumperi mancare inainte de a incepe evenimentul, si sa o pastrezi in frigider 

astfel incat sa ai ceva proaspat in fiecare de luat cu tine 
- Poti chiar si sa prepari mancare in fiecare zi, astfel incat sa ai exact ce-ti place, cum iti 

place (noi asa procedam), si sa nu mananci numai sandwich-uri 4 zile la rand.  

 

  

http://booking.com/
https://www.expedia.com/
https://www.airbnb.com/c/ozanag15
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TRANSPORT 

Exista un singur aeroport in Birmingham:  

Birmingham Airport 

De la aeroport se ajunge aproximativ cam intr-o jumatate de ora la locatie (cu tren, autobuz sau 
taxi /Uber). 

Aloca cca 1 ora de la aterizare pana la Resorts World Arena, in functie de mijlocul de transport 
pe care alegi sa il folosesti.  

Mai jos cateva link-uri utile:   

(i) pentru Bilete Avion   

- Expedia: https://www.expedia.com/  

- Skyscanner: https://www.skyscanner.net  

       (ii) pentru Transport  

- Nu exista un site oficial pentru transport public, insa poti afla informatii aici: Visit Birmingham  

- Descarca-ti aplicatia Google Maps pe telefon pentru a-ti planifica calatoria (daca folosesti 
transportul in comun este absolut necear sa ai aceasta aplicatie pentru a selecta cea mai buna 
varianta de transport) 

- Uber (cele mai bune tarife la taxi). 

Poate fi chiar o optiune mai ieftina decat tren/autobuz pentru distante scurte, si il poti imparti 
mai multe persoane). 

Uber poate fi optiunea cea mai potrivita si de la aerport la Resorts World Arena sau la 
apartamentul/ hotelul selectat, mai ales daca imparti cu alte 2-3 persoane.  

  

https://www.expedia.com/
https://www.skyscanner.net/
https://visitbirmingham.com/plan/travel-info/getting-around/public-transport
https://www.google.com/maps
https://www.uber.com/
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FAQ 

 

Q: Cand primesc biletul? 

A: Biletele se emit numai de catre Success Resources, si se trimit individual pe email, cam cu 3-4 
zile inainte de eveniment. 

Biletele se emit numai persoanelor care au furnizat toate informatiile catre noi. Daca nu avem 
detaliile tale complete, Success Resources nu vor putea sa-ti trimita biletul! 

 

Q: Am cumparat mai multe bilete, trebuie sa trimit detaliile pentru fiecare persoana? 

A: Da, trebuie! Success Resources trebuie sa primeasca detaliile individuale pentru fiecare 
persoana pentru care ai cumparat bilet. In lipsa acestor detalii, persoana pentru care nu sunt 
furnizate integral, nu va primi biletul, si deci nu va putea participa.  

 

Q: Unde ma inregistrez cand ajung la locatie? 

A: Pentru biletele Gold, VIP si Ruby, mergi la ghiseul Romania, unde gasesti echipa noastra. 
Pentru Solitaire si Diamond, mergi la ghiseele special amenajate pentru aceste categorii. 

Inregistrarea se face precum e specificat mai sus NUMAI in intervalul normal de inregistrare. 
Dupa ce expira acest interval (pentru cei care ajung mai tarziu), inregistrarea se face la 
Customer Service, Success Resources. 

 

Q: Ce trebuie sa aduc la inregistrare? 

A: Este suficient sa ai biletul in format electronic pe telefon (sau printat), buletinul sau 
pasaportul (si informatiile sa corespunda cu ce ne-ai furnizat noua cand ai achizitionat biletul). 

 

Q: Cum obtin materialele pentru eveniment? 

A: Toate materialele iti vor fi oferite in momentul in care s-a finalizat inregistrarea ta pentru 
eveniment.  

 

Q: Sunt locurile alocate individual? 
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A: Nu, locurile nu sunt rezervate – te poti aseza oriunde doresti in zona categoriei tale de bilet.  

 

Q: Pot sa ies din sala in timpul evenimentului? 

A: Sigur ca da, poti iesi si intra de cate ori doresti, singura rugaminte este sa-ti pastrezi bratara 
pe care o vei primi la inregistrare la mana. 

Bratara se pastreaza pe toata durata celor 4 zile de eveniment.  

Nu se poate da o alta bratara. Cu alte cuvinte, daca pierzi bratara, sau o scoti de pe mana si 
nu o mai poti pune la loc, nu vei mai putea intra in sala. 

 

Q: Pot sa fac poze sau video-uri in timpul evenimentului? 

A: Fotografiatul sau inregistratul in timpul evenimentului nu sunt permise.  

 

Q: Cate pauze de masa sunt in timpul evenimentului? 

A: Tony ia doar o singura pauza, pe zi (si nici aceasta pauza nu este garantata).  

Exista foarte mult continut de oferit pe parcursul celor 4 zile, si daca publicul are nevoie de ceva 
anume, se va oferi. Astfel, programul este doar orientativ.  

Dar, poti iesi din sala sa mananci de cate ori doresti, in preajma existand numeroase restaurant 
cu mancare gatita sau tip fast-food.  

Cel mai bine este sa ai la tine mancare, si sa mananci in sala, oricand doresti, in timpul 
evenimentului – cam aceasta este practica.  

Nota: Nu este permis accesul in sala cu bauturi sau mancaruri calde. 

 

Q: Pot sa-mi aduc bagajul la eveniment? 

A: Rucsacurile si geamantanele mai mari de 54cm x 38cm x 46cm nu sunt admise in sala unde 
se tine evenimentul. Locatia NU detine o garderoba unde se pot lasa bagajele, asadar iti 
sugeram sa-ti aduci doar esentialele cu tine. 
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Ziua 5 – EXCURSIA ROMANILOR 

Ma gandesc sa organizam luni, 24 iulie o excursie sa vizitam impreuna Birmingham – daca 
exista interes din partea participantilor.  

Ne intalnim la Sherborne Wharf Heritage Narrowboats la 10am, si vom merge impreuna sa 
vedem obiective turistice importante.  

Tot impreuna vom lua si masa, si fiecare participant sta cat doreste (ne asteptam ca oamenii sa 
plece spre aeroport direct din aceasta excursie, fiecare in functie de ora de zbor). 

Nu exista nici un cost pentru aceasta excursie, fiecare participant achitand direct ce consuma 
(calatoria cu autobuzul daca luam autobuz, masa daca merge la masa...) 

Bagajele se pot lasa in diferite locuri specializate pentru a pastra bagajele turistilor, iar preturile 
pornesc de la £9, in functie de bagaj. La o simpla cautare pe Google gasesti multe oferte. 
Indicat este sa alegi un loc de depozitare a bagajului cat mai aproape de locul de intalnire, sau 
chiar in gara de unde iei trenul catre aeroportul tau.  

 

 

Cu nerabdarea de a ne revedea cat mai curand, 

Ozana Giusca 

 

PS. Daca mai ai vreo intrebare pe care am omis-o in acest ghid, te rog sa o adresezi in grupul de 
whatsapp al celor care participa la UPW anul acesta.  

Daca nu ai acces in grup, te rog sa-mi trimiti un mesaj sau email:  

Tel: +40 722 330 808 , email: ozana@tooliers.com.  

Iti vom oferi TOT sprijinul de care ai nevoie! 
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Pagina oficiala Romania pentru Unleash the Power Within 

https://www.ozanagiusca.com/tony-robbins-upw   

unde gasesti  

- informatii despre eveniment, tipuri de bilete, etc. 
- preturile actualizate in permanenta.  

 

 

Iata ce a insemnat UPW pentru participantii editiilor anterioare, 
persoane ca și tine! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

https://www.ozanagiusca.com/tony-robbins-upw
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BeYou.BeFree 

Suntem liderii, antreprenorii, experții, profesioniștii ... care se preocupă de afacerile noastre, 

carierele noastre, relațiile noastre, viețile noastre! Ne pasă de noi înșine, copiii noștri, prietenii 

noștri, clienții noștri, colegii noștri, comunitatea noastră, intreaga lume. Fiecare din noi 

contribuie la a face lumea un loc mai bun. 

Ne propunem să avem totul: banii, familia, bucuria, sănătatea, energia, fericirea, VIATA, 

libertatea, fără a ne compromite integritatea. Suntem autentici. Jucăm pentru a câștiga și, în 

același timp, ne bucurăm de joc, urmând strategiile corecte. 

Mișcarea noastră cuprinde persoana curajoasă din noi care își asumă responsabilitatea pentru 

unde este. Nu suntem victime ale circumstanțelor. Nu cautam scuze, nu ne plângem. Nu 

acceptăm doar binele. Există măreție în fiecare dintre noi. Prosperăm! Înțelegem că fiecare 

provocare este o oportunitate. Ne focusam pe ce ne dorim și actionam in consecinta. 

Pentru că putem și merităm să trăim viața viselor noastre! 

Alătură-te mișcării! 

 

Pentru inceput ne gasesti in Comunitatea BeYou.BeFree pe Facebook 

https://www.facebook.com/groups/156410775021821 

Te invitam sa intri in grup, caci surprizele abia acum incep... 

 

Sau sa rasfoiesti website-ul nostru, unde gasesti multe resurse gratuite, sesiuni speciale si 
programe transformationale online.  

https://beyoubefree.club 

 

Nu uita sa intri si in grupul de WhatsApp pe care l-am creat special pentru romanii care merg la 
UPW 2023 (invitatia strict valabila doar pentru participantii la eveniment) 

https://chat.whatsapp.com/LcfX9fzeO69HIIemZRSXh5 

https://www.facebook.com/groups/156410775021821
https://beyoubefree.club/



