
 

 

Foresight to Host Virtual Investor Webinar: Moving to 
Commercialization in Automotive Technology 

 

Ness Ziona, Israel - December 9, 2022 - Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and 

TASE: FRSX) (“Foresight” or the “Company”), an innovator in automotive vision systems, 

will host a virtual investor webinar titled “Moving to Commercialization in Automotive 

Technology,” on Tuesday, December 20, 2022 at 8:30 AM EST. Interested participants are 

invited to register in advance by clicking here. 

 

During the webinar, Foresight executives and customers will discuss the Company’s 

progress in developing and distributing innovative new technologies for the automotive 

industry. Attendees will learn how new solutions from Foresight are gaining traction in 

different regional markets and are solving challenging problems for customers like Hitachi 

Astemo Americas and SUNWAY-AI. This webinar will provide worthwhile insights into how 

Foresight has begun to commercialize its advanced technologies globally. 

 

Speakers and Agenda: 

 

Recent Company Developments in the Chinese Market and Long-Term Strategy 

Speaker: Oren Bar-On, VP Global Operations and Business Strategy at Foresight 

 

How Multispectral Vision Delivered Key Benefits for SUNWAY 

Speaker: Li Chong, CEO at SUNWAY-AI 

 

Turning the Corner on Foresight’s Global Commercialization 

Speaker: Doron Cohadier, VP Business Development at Foresight 

 

The Future of Stereo for Automotive Technology 

Speaker: Kosuke Sakata, Lead engineer of Silicon Valley Advanced Research Office at 

Hitachi Astemo Americas 

 

Q&A Session 

 

For more information regarding this event, please visit Foresight’s Investor Relations page 

here. 

 

  

https://cmp.foresightauto.com/moving-to-commercialization-in-automotive-technology
https://ir.foresightauto.com/


 

 

About Foresight  

Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and TASE: FRSX) is a technology company 

developing smart multi-spectral vision software solutions and cellular-based applications. 

Through the Company’s wholly owned subsidiaries, Foresight Automotive Ltd., Foresight 

Changzhou Automotive Ltd. and Eye-Net Mobile Ltd., Foresight develops both “in-line-of-

sight” vision systems and “beyond-line-of-sight” accident-prevention solutions.  

Foresight’s vision solutions include modules of automatic calibration and dense three-

dimensional (3D) point cloud that can be applied to different markets such as automotive, 

defense, autonomous vehicles and heavy industrial equipment. Eye-Net Mobile’s cellular-

based solution suite provides real-time pre-collision alerts to enhance road safety and 

situational awareness for all road users in the urban mobility environment by incorporating 

cutting-edge AI technology and advanced analytics.  

For more information about Foresight and its wholly owned subsidiary, Foresight 

Automotive, visit www.foresightauto.com, follow @ForesightAuto1 on Twitter, or join 

Foresight Automotive on LinkedIn. 

 

Investor Relations Contact:  

Miri Segal-Scharia  

CEO 

MS-IR LLC  

msegal@ms-ir.com 

917-607-8654   

  

about:blank
https://twitter.com/ForesightAuto1
https://www.linkedin.com/company/foresight-automotive/
mailto:msegal@ms-ir.com


 

 

באנגלית  הדיווח נוסח הוא המחייב הנוסח - נוחות תרגום  

למסחור  מעבר : וירטואלי למשקיעים וובינר תארחפורסייט 

 בטכנולוגיית רכב

  בתחום מערכות ראייה המתמחה  ,  אוטונומס הולדינגס בע"מ  חברת פורסייט   - 2022,  בדצמבר   9,  נס ציונה, ישראל

  ( וובינרסמינר מקוון )   תארח(,  FRSXת נאסד"ק ותל אביב )סימול:  ובבורס, שמניותיה נסחרות  לרכב   ממוחשבות 

 Eastern  08:30בשעה    2022,  דצמבר ב   20ביום  "  מעבר למסחור בטכנולוגיית רכבוירטואלי למשקיעים בשם "

Time (15:30  .)הקישורנא לחצו על  מראש רשמה להשעון ישראל . 

חדשניות  ידונו בהתקדמות החברה בפיתוח והפצה של טכנולוגיות  של פורסייט  ולקוחות    מנהלים במהלך הוובינר,  

בשווקים שונים    תמיכהצוברים    של פורסייטחדשים  הפתרונות  הילמדו כיצד    וובינר משתתפי ה   .לתעשיית הרכב

כמו לקוחות  עבור  בעיות מאתגרות  יספק    הוובינר . SUNWAY- AI  - ו   Hitacho Astemo Americas  ופותרים 

 לגבי האופן שבו פורסייט החלה למסחר את הטכנולוגיות המתקדמות שלה ברחבי העולם.  בעלות ערך תובנות  

 דוברים וסדר יום: 

Recent Company Developments in the Chinese Market and Long-Term Strategy 

Speaker: Oren Bar-On, VP Global Operations and Business Strategy at Foresight 

 

How Multispectral Vision Delivered Key Benefits for SUNWAY 

Speaker: Li Chong, CEO at SUNWAY-AI 

 

Turning the Corner on Foresight’s Global Commercialization 

Speaker: Doron Cohadier, VP Business Development at Foresight 

 

The Future of Stereo for Automotive Technology 

Speaker: Kosuke Sakata, Lead engineer of Silicon Valley Advanced Research Office at Hitachi 

Astemo Americas 

 

Q&A Session 

 של פורסייט.   משקיעיםהקשרי בדף ו  למידע נוסף על אירוע זה, בקר

 

 אודות פורסייט 

ות"א:   נאסד"ק  בבורסת  )סימול  בע"מ  הולדינגס  אוטונומס  טכנולוגית  FRSXפורסייט  חברה  היא  המפתחת  ( 

תוכנה   ממוחשבת  פתרונות  מבוססי    ספקטרלית -מולטילראייה  באמצעות  ויישומים  סלולרית.  פורסייט  תקשורת 

נט מובייל בע"מ, חברות הבת אשר בבעלותה המלאה,  -ואיי   אוטומוטיב בע"מ   גז'ו פורסייט צ'אנ,  אוטומוטיב בע"מ

וח  " וכן פתרונות למניעת תאונות דרכים "מעבר לטוin-line-of sightפורסייט מפתחת מערכות ראייה ממוחשבת "

 הראייה".  

, הניתנים  ממדי צפוף -תלת  ותכוללים מודולים של כיול אוטומטי וענן נקודפתרונות הראייה הממוחשבת של פורסייט  

חבילת הפתרונות    כלי רכב אוטונומיים וציוד תעשייתי כבד.   השוק הבטחוני, רכב,  שוק הבשווקים שונים כגון    ליישום 

https://cmp.foresightauto.com/moving-to-commercialization-in-automotive-technology
https://ir.foresightauto.com/


 

 

לשפר את הבטיחות  על מנת  בזמן אמת    אודות התנגשות קרובהת  עומספקת התר   נט מובייל-איי הסלולרית של  

ות מתקדמות של בינה  על ידי שילוב טכנולוגי  במרחב העירוני כל משתמשי הדרך  הסביבתית של    מודעות הבדרכים ו

 . נתונים וניתוח  מלאכותית

החברה   באתר  בקרו  אוטומוטיב,  פורסייט  שלה,  הבת  וחברת  פורסייט  אודות  נוסף  למידע 

www.foresightauto.com  עקבו אחרי ,@ForesightAuto1   בטוויטר, או הצטרפו לעמוד החברהForesight 

Automotive  בלינקדאין . 

 

 

 :פרטי קשר 

 עדי ומיכל קשרי משקיעים 

 0523044404מיכל אפרתי: 

michal@efraty.com 
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https://twitter.com/ForesightAuto1/
https://www.linkedin.com/company/10469458/
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