
 

Инструкция за регистрация и работа с  

програмата за лоялност “my Bt Collection” 
 

За да станете лоялен клиент в програмата “my Bt Collection” е нужна 

първоначална регистрация. Може да се регистрирате с имейл, през Google, 

Facebook на сайта на програмата и на хотелските сайтове или през мобилното ни 

приложение Bt Collection. 

 

1. Регистрация през уеб сайта на хотела. 

a. През резервационният сайт на хотел Рила, Боровец 

 
 

b. През резервационният сайт на Интернационал Хотел Казино & 

Тауър Суитс 

 
 

 

 

https://rilaborovets.reserve-online.net/?lang=bg
https://internationalhotelcasino.reserve-online.net/
https://internationalhotelcasino.reserve-online.net/


Изберете менюто в зелено -  “Лоялна програма – my Bt Collection” 
 

 

Може да се регистрирате с Вашия Facebook профил, през Google или с 
имейл. 

 

 

 

Ако изберете да продължите с имейл, въведете го в съответното поле. 

   

 
 
Ако изберете да продължите с Facebook или Google, e нужно само да 
потвърдите своя профил и вече сте регистрирани в лоялната програма. 
 



    
 

Ще получите имейл с 4-цифрен ПИН код за еднократно ползване. Не забравяйте 

да проверите и спам пощата. Въведете ПИН кода в отбелязаното поле 

 

  
 
 
Натиснете ”Вход”, за да завършите регистрацията. Може да резервирате 
вече с ексклузивна my Bt Collection отстъпка. 
При следващо влизане в резервационната система, Вашият профил ще е 
запомнен автоматично и повторна регистрация няма да е нужна. 

 



 

2. Регистрация през сайта на програмата за лоялност 

Регистрация и вход в програмата за лоялност “my Bt Collection” може да направите на специалния 

сайт на програмата - http://mybtcollection.guest-loyalty.com 

 

 

Изберете бутона „Регистрирайте се сега“ или от менюто в гормата част на страница натиснете на 

„Регистрация“. 

  

 

Попълнете полетата във формата за регистрация, като задължителни са – E-mail, Лично име и 

Фамилия.  

Прочете и приемете Общите условия на програмата и политиката за поверителност и потвърдете 

регистрацията си.  

http://mybtcollection.guest-loyalty.com/


 

Може да потвърдите абонамент за новини и актуални оферти от my Bt Collection и хотелите част от 

програмата. Може да се откажете от нашите бюлетини по всяко време през бутона “Unsubscribe“ в 

бюлетина или да изпратите имейл на адрес marketing@bt-ds.com. 

 

В случай, че вече имате направена регистрация, но не знаете или сте забравили паролата си, на 

страницата за вход в програмата използвайте функцията „Забравена парола“.  

 

Напишете имейл адреса си и на него веднага ще получите линк за промяна на паролата. 

    

mailto:marketing@bt-ds.com
https://mybtcollection.guest-loyalty.com/apps/btcollection_loyalty_web_profile/app/index.html#/app/login


3. Регистрация чрез мобилното ни приложение Bt Collection. 

Изтеглете мобилното приложение за Вашият смартфон през Apple App Store или 

Google Play Store. 

           

https://apps.apple.com/us/app/my-bt-collection/id1525917703    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mhospitality.btcollection 

Стартирайте го и изберете един от хотелите за първоначална регистрация. 

 

Регистрирайте свой профил или влезте във вече съществуващ. 

 

 

 

 

https://apps.apple.com/us/app/my-bt-collection/id1525917703
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mhospitality.btcollection
https://apps.apple.com/us/app/my-bt-collection/id1525917703
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mhospitality.btcollection

