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The objective of this research was to study communication patterns of consumer decision 

journey model which influenced decision-making in purchasing facial surgery and other non-
surgical services at cosmetic clinics. 

In this research, qualitative methodology was adopted to obtain data by means of semi-
structured in-depth interviews with 19 key informants, who were consumers of facial surgery and 
other non-surgical services.   

The results showed that the consumers were exposed to extrinsic motives; perceived 
social influence from influencers, and intrinsic motives; perceived facial issues by themselves from 
these triggers. Findings on consideration of need stage found that the consumers asked for the 
details from friends and relatives, then used the internet to compare factors including credibility, 
economical worth, reasonable price, and convenient location. Regarding the results of evaluation 
of alternatives stage, it showed that the consumers communicated with the clinics via online 
channels to ask for basic information, make an appointment with the doctor and discuss about 
the estimated cost, then visited the actual site while being presented with sales promotion. 
Results on moment of purchase decision stage revealed that when the consumers were 
satisfied with what they had been offered, they would choose those clinics accordingly. In 
addition, post-purchase experience stage indicated that after making buying-decision, the 
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consumers tended to be both satisfied and dissatisfied with the service experiences. The satisfied 
results would only lead to customers’ loyalty loop stage which was supported by words of 
mouth from friends and relatives via social media platforms. They also helped build customers’ 
relationship and encouraged their repurchase intention.  
 


